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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar den i media omtalade postleverantören Postnord och huruvida det 

skett något skifte i kundernas förtroende på grund av just detta. Syftet är just att studera hur en 

populations förtroende för ett företag blir påverkad av negativa nyheter under en längre 

tidsperiod. Detta görs genom att undersöka teori om vilka faktorer som ligger bakom ett 

kundförtroende och medias påverkan i olika kundattityder. Målgruppen för denna studie blir 

naturligt sett bred då det är väldigt många som har kontakt med postleverantörer i sin vardag. 

För att nå denna målgrupp spreds en enkätundersökning på diverse olika sociala medier. 

Resultatet av enkätundersökningen analyserades genom att använda olika statistiska verktyg. 

Cronbach‟s alfa användes för att undersöka pålitligheten i våra variabler, vilka sedan 

reducerades med hjälp av en principalkomponentanalys (PCA). Därefter fortsatte analysen av 

datan med hjälp av linjär regression där förtroende med sina egenskaper var den beroende 

variabeln och media var den oberoende variabeln. Den kvalitativa datan analyserades 

dessutom där de olika målgrupperna delades upp i olika grupper genom en helhetsanalys. 

Sammanfattningsvis visade det sig att signifikansen för sambanden mellan variablerna var låg 

och respondenterna visade inte stora tendenser till att ha blivit negativt påverkade av media. 

En del av respondenterna påpekade att ämnet inte var av intresse för dem eller att de använde 

posttjänster för sällan för att bry sig, medan andra som har dåliga erfarenheter med Postnord 

hade starka åsikter om företagets tillförlitlighet. Till framtida undersökningar rekommenderas 

slutligen att lägga större vikt på att dividera målgrupperna baserat på geografiska skillnader 

för att studera om denna i själva verket är den mest styrande variabeln. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Nyckelord: Förtroende, massmedia, information, postleverantör, Postnord, ärlighet, 

tillförlitlighet, kompetens, rykte 
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1. Inledning 

Postväsendet har sedan införandet på 1600-talet varit en väsentlig del av det svenska 

samhället, men dess tjänster tas ofta för givet. Det är en tjänst som ofta begränsats till en 

aktör, vilket var fallet år 2003 då Posten hade 90 % av andelarna på brevmarknaden (Post & 

Telestyrelsen, 2004:17). Idag finns det ett antal konkurrenter såsom Bring, DHL och DB 

Schenker. Marknaden har visat ständigt sjunkande brevvolymer i Sverige och övriga Europa 

(Regeringen, 2016). Denna minskning har däremot blivit ersatt av en betydande ökning i 

volym av paket som skickas samtidigt som fler av Postnords tjänster digitaliseras 

(Trafikanalys, 2015). E-handel har blivit en hög prioritet för Postnord (Postnord, 2017). 

Skiftningen som skett leder till att postleverantörerna tvingats anpassa sig, och där har 

somliga skött det bättre än andra. 

  

2009 inledde den svenska Posten och Post Danmark ett samarbete för att förbättra 

gränsöverstigande logistiklösningar, och tillsammans bildade de Postnord (Postnord, 2017). 

Sedan fusionen har det danska postväsendet stött på stora problem. Redovisningen för 2016 

visar en förlust på 1.9 miljarder kronor (DN, 2017), och företaget får nu kritik i båda länderna 

på grund av bristande service och dåliga arbetsförhållanden. Krisen som råder i den danska 

verksamheten tvingar Postnord att avsätta 1000 tjänster under de kommande 3-4 åren. Dagens 

Nyheter rapporterar att regeringen arbetar för att ta fram en krisplan för företaget (DN, 2017), 

vilket inte är det mest betryggande att höra som kund. Enligt en tidigare undersökning av 

Aftonbladet på 1230 individer visade det sig att varannan svensk hade litet förtroende för 

Postnord (Aftonbladet, 2016).  

  

Under de senaste decennierna har volymen av nyheter rörande företag ökat avsevärt (Carroll 

och McCombs, 2003). Den expanderande nyhetsbevakningen är av betydelse speciellt för 

organisationer som vill kunna tygla sina problem innan de når ut till allmänheten eftersom en 

stor del av informationen som kunder och intressenter erhåller härstammar från just media 

(Deephouse, 2000). Den dagliga rapporteringen av nyheter fokuserar allmänhetens 

uppmärksamhet och influerar dess uppfattning. En gemensam nämnare för all typ av media är 

att repeterad uppmärksamhet till ett objekt (individ, organisation, företag..) ger det mest 

kraftfulla meddelandet till allmänheten (Carroll och McCombs, 2003). Allmänheten utnyttjar 

detta informationsflöde för att skapa sin egen uppfattning om vad som är viktigast.  
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Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är förtroende en viktig faktor för ett företags framgång. 

Förtroende är en egenskap som kan bli både negativt och positivt förändrad av media. 

Samtidigt som det är en egenskap som tar tid att bygga upp är det något som mycket snabbt 

kan tappas. Omgivningen påverkar individens förtroende för en motpart, menar McAllister 

(1995), och där inkluderas även media.  

1.1 Syfte 

Uppsatsen syftar till att studera hur förtroendet hos kunder till företaget Postnord påverkats av 

de negativa rapporteringar som spridits i massmedia. Studien kommer att fokusera på 

konsumenternas attityd, och inte det faktiska beteendet. Det betyder att sambandet mellan 

förtroende och faktiska köp inte är målet med det som ska studeras, utan vad kunderna har för 

attityd till företaget och hur väl detta kan kopplas samman med medias uppfattning om 

Postnord. 

1.2 Disposition 

Dispositionen i denna uppsats är följande. Teorikapitlet behandlar de teoretiska verktyg som 

uppsatsen baseras på. Den introduceras genom att diskutera innebörden av förtroende och 

olika egenskaper som kännetecknar förtroende. Därefter beskrivs vilken roll media har i 

kundens förtroende och dess roll i vårt samhälle, vilket sedan sammanställs i en modell som 

skall användas för vidare analys. Metodavsnittet beskriver de metodval som gjorts samt en del 

diskussioner om valen. Sedan kommer kapitlet som behandlar de resultat vi har erhållit och 

medföljande figurer/tabeller och annan relevant data. Sedan diskuteras de resultat vi erhållit i 

samband med vår teori och modell i analysavsnittet. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare 

forskning baserat på våra resultat. 
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2. Teori 

2.1 Förtroende - vad är det egentligen? 

Termen förtroende har många innebörder, och svaren kan variera beroende på vem som 

frågas. Förtroende kan definieras som en tro på vissa egenskaper hos ett företag, som till 

exempel godhet, trygghet, förutsägbarhet, och förmåga (McKnight och Chervany, 2002:37). 

Moorman, Deshpandé och Zaltman (1993) beskriver förtroende som en villighet att lita på en 

motpart i ett utbyte. Tidigare forskning visar att förtroende är speciellt viktigt i situationer där 

risk eller osäkerhet existerar. Utan osäkerhet blir betydelsen för förtroende inte lika stor 

(Moorman, Deshpandé och Zaltman, 1993). Detta är varför förtroende är speciellt viktigt för 

tjänsteleverantörer eftersom kunden oftast måste köpa en tjänst innan den testats av kunden 

(Keh och Xie, 2009:733). I denna uppsats anammas den traditionella definitionen av 

förtroende vilken definieras väl av McKnight och Chervany ovan.  

  

En avgörande faktor i kundrelation är företagets förmåga att hålla sina löften. För att bevara 

en stark kundrelation måste företaget sätta rimliga mål samt att förse sina anställda med de 

resurser som krävs för att hålla löftena (Bitner, 1995). Ur en institutionell synvinkel är den 

viktigaste faktorn till framgång hos organisationer eller individer legitimitet (Chen et al., 

2008:244). Inom en social miljö bildas det vissa formella (lag) och/eller informella regler 

(norm) som kunderna tar för givet att organisationen ska följa. Legitima aktörer blir därmed 

de som i störst mån följer dessa regler. Förtroende är därmed en betydande faktor i kundens 

val att köpa företagets produkter eller tjänster (Chaudhuri och Holbrook, 2001). Utvecklingen 

går mot att fler transaktioner mellan företag och kund blir komplexa som i fallet med e-

handel, och behovet av förtroende ökar (McKnight och Chervany, 2002:36).  

  

McAllister (1995) menar att förtroende kan delas upp i kognitivbaserat förtroende och 

omgivningsbaserat förtroende. Den första typen karaktäriseras av individens användning av 

bevis och analys av de olika attribut som representerar den rationella delen av människans 

omdöme. Här krävs det inte ett stort förtroende från kundens sida då kunden har testat tjänsten 

och kan analysera resultatet själv. Den andra typen beskriver hur förtroende härstammar från 

påverkande relationer mellan individer. Denna typ kräver ett större förtroende från kundens 

sida då kunden litar på sin familj, sina vänners eller bekantas omdöme.  
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2.1.1 Dimensioner av förtroende 
Förtroende är en komplex term med många underliggande faktorer som påverkar det 

slutgiltiga förtroendet hos en kund. Det finns en mängd egenskaper som kännetecknar ett 

beteende som främjar kundförtroende. De många faktorerna gör det intressant att studera 

förtroende i en bredare aspekt som exempelvis horisontellt; att studera hur de olika faktorerna 

korrelerar med varandra och testa om de påvisar någon signifikans. Nedan kommer de 

viktigaste egenskaperna diskuteras för att ge en tydligare bild av vad termen betyder. 

  

Operationell kompetens definieras som förväntningen att motstående part ska fungera på en 

konsistent nivå (Sirdeshmukh et al., 2002). Smith och Barclay (1997) menar att kompetensens 

roll i förhållandet syftar på innehavet av färdighet, kunskap och förmåga. Denna uppsats 

fokuserar på tjänster som erbjuds, och därmed är synliga beteenden som exempelvis 

leveranstid i fokus, i stället för andra abstrakta egenskaper som kunskap. Det betyder att 

förmåga och färdighet i detta fall är av högre betydelse än kunskap. 

  

Operationell godhet definierar Sirdeshmukh et al (2002) som beteenden som reflekterar en 

underliggande motivation till att lägga kundens behov före sig själv. Däremot är enbart en 

motivation inte tillräcklig utan detta beteende ska konkretiseras i faktiska handlingar som 

sätter kundens behov före organisationens, även om det innebär en högre kostnad i processen. 

Genom att tillfredsställa kunden utöver den bestämda “transaktionen” kan tjänsteleverantören 

påvisa denna underliggande motivation. En studie av Hess (1995) visar att medmänsklighet, 

osjälviskhet och oegennytta utgör den största andelen av varians (40 %) inom förtroende.  

  

En annan egenskap Sirdeshmukh et al. (2002) definierar är problemlösning. Denna egenskap 

syftar på konsumentens bild av företagets förmåga att förutse och lösa problem som uppstår 

under och efter köpet av tjänsten. Problem uppstår ofta under och efter köpet av tjänsten på 

grund av tjänsters naturliga heterogenitet samt abstrakta karaktär. Med detta menas att tjänster 

ofta har en stor varians i leveransen och att utvärderingen av tjänster oftast sker efter 

upplevelsen.  

  

Rykte och förtroende är väldigt lika definitionsmässigt, och det är ingen slump att de hänger 

ihop på andra sätt också. De flesta forskare definierar ett företags rykte som förväntningar och 

bedömningar av specifika egenskaper hos företaget. (Keh och Xie, 2009). Ett bra rykte leder 
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till bland annat möjligheten till att ta ett högre pris och bromsa konkurrenternas utveckling 

(Keh och Xie, 2009). Ännu viktigare egenskaper som ett bra rykte medför är trovärdighet, 

ansvarsfullhet och tillförlitlighet och integritet. Däremot är ett bra rykte inget universalmedel. 

Även om ett dåligt rykte gör det svårt att bygga upp ett varumärke garanterar inte ett bra rykte 

ett starkt varumärke. Bra rykte medför större förväntningar, och när företaget med bra rykte 

väl gör ett misstag blir konsekvenserna större än för de med dåligt rykte (Keh och Xie, 2009).  

  

En sammanställning av de olika egenskaperna som utgör förtroende illustreras i Figur 1. 

 

Figur 1: Illustration av de olika egenskaperna som mäter förtroende. 

  

2.2 Massmedias påverkan på förtroendet hos kunder 

Företag och organisationer har givetvis möjlighet att förstärka förtroende hos sina kunder 

genom att excellera i de faktorer som diskuterats ovan. Den plattform där företag har mindre 

kontroll är media. Informationen som sprids i media påverkas av informatören då 

massmediers roll i samhället är att agera mellanhand för spridningen av information. 

Massmedier har de senaste åren genomgått förändringar (Praprotnik, 2016). Den digitala 

tidsåldern har medfört att spridningen av information sker snabbare och i större utsträckning. 
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Med bara några få knapptryck kan kunden hämta information om ett företag, för att sedan 

jämföra deras produkter och tjänster med andra organisationer. Internet och sökmotorer som 

Google gör det svårare för företag att mörklägga eventuella felsteg. Detta beror på att 

nyhetsinslag lever längre i digital form, samt att missnöje och negativa rapporteringar tenderar 

att spridas i större utsträckning än positiva inslag. Gällande  negativa rapporteringar är kunden 

generellt sett mer benägen att kritisera organisationers produkter eller tjänster som berör 

säkerhet. Säkerhet är ett relativt brett begrepp, men dessa skulle kunna innefatta kritiska 

funktionaliteter, kvalitet eller leveranstid (Lanterini och Chiagouris, 2009). 

  

Inom masskommunikationsteori talas det om första och andra nivåns påverkan hos 

massmedier. Den förstnämnda berör objekt, eller ämnen som blir uppmärksammade inom 

media. När en händelse blir uppmärksammad i media finns det en tendens att fler reportage 

inom samma sakområde publiceras under en tidsperiod framöver. Detta innebär inte 

nödvändigtvis att fler händelser inträffat, utan att fenomenet har blivit nyhetsmässigt 

intressant. På samma sätt kan fler händelser inträffa, men om frågan har tappat nyhetsvärde 

kommer färre reportage finnas tillgängliga i media (Hadenius och Weibull, 2000). Carrol och 

McCombs (2003) visar i sin studie att det finns en korrelation mellan mängden rapporteringar 

ett företag får i nyheterna och publikens medvetenhet om företaget i fråga (Carroll och 

McCombs, 2003). Vidare har massmedia en begränsad kapacitet då de enbart kan rapportera 

om ett antal problem i diverse områden, vissa händelser som kan vara av intresse når aldrig ut 

till den allmänna publiken. Massmedier kontrollerar alltså vad som är nyhetsmässigt 

intressant och därmed skapar de en agenda som indirekt berättar för befolkningen vilka 

problem som är aktuella (Fortner & Fackler 2014). 

  

Den andra nivåns påverkan hos massmedia berör egenskaperna av objekten som rapporteras 

om i medier. Medieforskare anser att medier kan välja att lyfta fram positiva eller negativa 

aspekter av den givna informationen (Pollock och Rindova, 2003). Dessa aspekter som väljs 

att lyftas fram, kan exempelvis vara olika egenskaper hos företag. Carrol och McCombs 

(2003) studie tyder även på att rapporteringar som vid upprepade tillfällen lyfter fram 

specifika egenskaper sätter spår hos åskådarna. Om ett karaktärsdrag lyfts fram i ett negativt 

sammanhang uppfattas egenskapen och den givna informationen som ogynnsam för den 

allmänna publiken. Studien visar att allmänheten tenderar att definiera företaget efter de 

egenskaper som lyfts fram i media (Carroll och McCombs, 2003).  Hur de olika 



11 
 

massmedierna väljer att sätta samman nyhetsartiklarna har alltså en påverkan på allmänhetens 

förtroende för objektet i fråga.  

 

Medier som sänder nyhetsreportage över television är begränsade i volymen, eller antalet 

rapporteringar de kan förmedla till åskådarna (Carroll och McCombs, 2003). Kapaciteten hos 

tidningar och andra skriftliga medier skiljer sig från de televisions-baserade medierna då 

rapportering av fler antal händelser är mer tillgängligt. Fenomenet leder till att om en person, 

företag eller institution  uppmärksammas på television skickas starka signaler av betydelse för 

objektet till dess åskådare. Nyheter som sänds över television tenderar alltså att per automatik 

fånga åskådarens intresse och därmed bli mer nyhetsmässigt intressant (Carroll och 

McCombs, 2003).  

  

Traditionella mediesystem och dess objekt har genomgått förändringar och det diskuteras om 

förändringar inom de etablerade masskommunikationsteorierna som tagits fram.  Företag, 

konsumenter och distributörer transformeras i radikal takt (Praprotnik , 2016). Traditionella 

medier har sina informationskällor och förmedlar därefter informationen efter sin egen 

agenda, som tidigare tagits upp i detta kapitel. Sociala medier och andra distributionskanaler 

öppnar upp nya möjligheter för fler aktörer att införskaffa och sprida information. Personliga 

relationer till diverse aktörer frodas då  journalister får enklare att nå ut till sina följare. Detta 

medför att vikten av den  första och andra nivåns påverkan förändras hos konsumenterna och 

en ny era i mediebeteende har börjat sätta sina rötter. (Praprotnik, 2016). 

2.3 Teoretisk diskussion 

Förtroende är något som ofta skiljer sig mellan individer beroende på många faktorer som 

företaget inte kan påverka. Detta kan inkludera skillnader i förväntningar på i vilken grad 

kunden får vara med i beslutstagande (Driscoll, 1978). Andra faktorer som karaktärsdrag och 

individuell mottaglighet spelar också stor roll. Detta medför att missnöje inte alltid bör tolkas 

som ett snedsteg av företaget, utan personliga egenskaper hos kunden kan spela stor roll. 

Däremot kan bristen på förtroende i en större skala tala för att företaget har stött på problem. 

Det är omöjligt att tillfredsställa alla kunder, men på vilken skala det diskuteras visar i någon 

mån vilken relevans de negativa utvärderingarna på företaget har. 
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En annan aspekt av analysen som gör undersökningen mer komplex att genomföra är hur 

kvaliteten av en tjänst bedöms. Kvaliteten av en tjänst definieras som kundens utvärdering av 

den generella fullkomlighet som tjänsten påvisar (Setó-Pamies, 2012). Enligt Evangelos och 

Yannis (2010) kan kundnöjdhet definieras på två grundläggande sätt - som ett resultat eller 

som en process. Det första tillvägagångssättet definierar kundnöjdhet som ett slutligt resultat 

efter kundens erfarenheter vid konsumtion. Den andra definitionen betonar perceptuella och 

psykologiska faktorer som påverkar kundnöjdheten i form av en längre process (Evangelos 

och Yannis, 2010:4). Att utvärdera tjänster är ofta en svårare uppgift jämfört med produkter 

då det inte alltid är resultatet som är det viktiga, utan själva processen, vilket försvårar 

kundernas betygsättning av tjänsten. Däremot väljer kunder ofta att jämföra tjänster från olika 

företag i samma sektor. Här kan kunden utvärdera vilket företag som tillfredsställer kunden 

mest, och varför, som sedan används i urvalet vid nästa transaktion.  

2.4 Modell 

Vi definierar förtroende som en positiv förväntning av en motparts handlingar. Förtroende är 

en mångsidig term som kan delas upp i flera dimensioner (se Figur 2 nedan) där de olika 

dimensionerna är mått på förtroendet. De är egenskaper som beskriver hur konsumenter 

värderar förtroende och vad det leder till för konsekvenser. Teorin beskriver även hur 

massmedia har en påverkan på en individs förtroende genom att ha rollen som 

informationsspridare. Aktörerna inom mediesektorn styr vilka händelser som blir 

uppmärksammade och således influeras allmänhetens uppfattning om vilka händelser som är 

intressanta. De kan även i sin roll välja att lyfta fram positiva eller negativa aspekter av ett 

nyhetsobjekt, som i sin tur påverkar på hur allmänheten definierar objektet. Uppsatsen syftar 

till att kombinera dessa faktorer och studera hur deras förhållande med förtroende fungerar, 

vilket sammanställs i Figur 2 nedan. Denna modell är en egen illustration av modellen som 

återfinns i en tidigare studie om kopplingen mellan media och förtroende (Karlsson, 2009).  
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Figur 2. Den teoretiska modell som beskriver de samband som ska studeras. Pilarna mellan de olika 

entiteterna betyder påverkan. Dubbelpilen mellan förtroende och företag syftar på att det är en ständig 

process där kundförtroendet för företaget skiftar beroende på alla faktorer i samband med media. 

  

3. Metod 

3.1 Forskningsmetod 

Studien kräver att vi som forskare fångar en stor del av populationens värderingar om 

företaget. Syftet är att skapa en samlad uppfattning om företagets belägenhet i kundernas 

ögon, och specifika detaljer är därmed inte lika viktiga. Enligt Esaiasson et al (2012:229-31) 

är en frågeundersökning lämplig om syftet är att beskriva olika svarsfrekvens i en viss 
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population, samt för hypotesprövning utifrån de olika svaren. Genom att ställa identiska 

frågor till ett brett urval av individer, vilket görs genom en frågeundersökning, hoppas vi 

kunna dra en generalisering utifrån den data som erhålls. 

  

Frågeundersökningar kan delas upp i två kategorier: intervjuundersökningar och 

enkätundersökningar (Esaiasson et al. 2012:232). En intervjuundersökning medför muntlig 

dialog med respondenten i en personlig- eller telefonintervju, medan en enkätundersökning 

innebär skriftlig kommunikation. Dessa två typer av undersökning är användbara i olika 

situationer vilka bestäms av kostnad, svarsfrekvens, antalet frågor och respondenter. 

Exempelvis blir antalet svar ofta färre i en enkätundersökning, och frågornas komplexitet 

begränsas. Däremot är det billigare och intervjuarens påverkan på svaren minskar. I denna 

uppsats kommer en enkätundersökning genomföras för att besvara ett större antal frågor på ett 

effektivt sätt. 

  

Informationsinsamlingen påbörjas med att göra internetsökningar om Postnord för att få en 

uppfattning om vad som skrivs om Postnord, samt i vilken utsträckning. För att samla in det 

källmaterial som skall användas i ett teoretiskt syfte kommer vetenskapliga databaser och 

universitetsbiblioteket att vara sekundära insamlingsmetoder. Det teoretiska avsnittet kommer 

alltså baseras på vetenskapliga artiklar såväl som böcker.  

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Urval av respondenter 

Den målgrupp som ansågs vara mest lämpad för enkätundersökningen var svenska användare 

av posttjänster. Anledningen till varför just svenska kunder valdes är av bekvämlighetsskäl. 

Andra alternativ hade varit någon av de resterande skandinaviska länderna som haft 

publiceringar om Postnord i media. Kunder som utöver Postnord använt andra företag i 

sektorn studerades också då det är en väsentlig egenskap hos respondenterna som tyder på att 

de har erfarenheter inom postväsendet. För att nå ut till målgruppen distribuerades enkäten på 

olika forum som fokuserar på e-handel samt det sociala nätverket Facebook. Detta var ett 

enkelt och effektivt tillvägagångssätt att få en större mängd respondenter till den önskade 

målgruppen. Målgruppen ansågs vara relativt bred då Postnord är ett etablerat företag vars 

tjänster sträcker sig över en stor del av landets yta.  
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3.2.2 Enkätens utformning 

Frågeundersökningen börjar med att tydliggöra respondenternas faktiska egenskaper såsom 

ålder och kön (se Bilaga 1). Därefter ställs ett antal frågor för att avgöra om respondenten är 

en del av urvalet som söks. Genom att besvara frågorna hittills får respondenten “värma upp” 

inför de större frågorna som kommer senare. Detta görs genom att ställa frågor om 

respondentens vana med posttjänster och Postnords tjänster vilket också ger möjlighet till att 

filtrera bort respondenter som inte använder posttjänster.  

  

Nästa avsnitt i undersökningen behandlar ett antal påståenden, där respondenten får välja i 

vilken grad dessa stämmer överens med sina värderingar. Genom att besvara påståendena 

visar respondenten vilken typ av förtroende den har och hur viktigt respondenten anser att 

förtroende är för postleverantörer. Svaren i detta avsnitt visar även var respondenten placeras i 

skalan kognitiv- och omgivningsförtroende. Frågorna går sedan över till att handla om media. 

Här frågas hur väl respondenten följer media samt hur stor påverkan media har vid köp av en 

produkt eller tjänst. Svaranden får sedan välja vilken typ av media som följs mest samt en del 

andra frågor. 

  

Slutligen får respondenten möjligheten att komma med egna kommentarer. Detta 

rekommenderas av Trost (2012) för att få värdefulla synpunkter som kan ha missats i 

frågeställningarna samt av artighet mot respondenten som får formulera sig utan en bestämd 

uppsättning av svar. En annan fördel med ett öppet avslut är enligt Trost  (2001) att den 

neutraliserar eventuella spänningar hos respondenten. Eftersom undersökningen behandlar ett 

ämne som i vissa fall skapat stor irritation för respondenten kan det vara bra att neutralisera 

denna innan enkäten avslutas, så att respondenten får ventilera.  

  

En del av frågorna är inspirerade av tidigare undersökningar som behandlar förtroende. 

Exempelvis är frågorna som behandlar förtroendet för specifika leverantörer och frågan om 

hur viktigt det är med förtroende för postleverantörer tagna ur en undersökning av Ball et al. 

(2004) där de studerar betydelsen av förtroende för att förklara lojalitet. Andra frågor som 

inspirerats av tidigare studier är “Massmedia har en inverkan på mitt val när jag ska köpa en 

produkt eller tjänst.” och “Vilken form av massmedia använder du mest för att ta in nyheter?” 

som är tagna ur en studie om massmedias påverkan på en individs förtroende (Karlsson, 
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2009). Övriga frågor är delvis inspirerade av tidigare studier, men de ovan nämnda frågorna 

är de som tydligast har hämtats ur tidigare studier.  

3.2.3 Operationalisering 

För varje variabel tillfrågades respondenterna mellan 5 till 10 frågor på en skala 1-5 där ett 

motsvarar “stämmer inte alls” och 5 motsvarar “stämmer till fullo”.  

  

Tabell 1: Antal frågor för vardera variabel. 

Variabel Antal frågor 

Förtroende 9 

Media 5 

Övriga 10 

 

En del av frågorna var av en annan karaktär där respondenten exempelvis blev tilldelat ett 

scenario, där respondenten besvarar vad den har för åsikt i scenariot. Andra typer av frågor 

behandlade olika val som till exempel vilken eller vilka postleverantörer man har förtroende 

för samt vilka leverantörer man skulle välja bort. För att avgöra om respondentens svar är av 

signifikans ställdes frågan om posttjänster använts, samt i vilken frekvens. 

3.2.4 Analys av data 

För att analysera den data som erhållits användes ett antal matematiska verktyg såsom 

Cronbach‟s alfa, PCA (Principalkomponentanalys), linjär regression och Spearmans 

korrelationskoefficient. Dessa verktyg ger undersökningen en högre validitet då varje verktyg 

används för specifika ändamål.  

  

Måttet alfa i Cronbachs alfa är en koefficient som uppskattar den interna konsistensen och den 

beskrivs oftast som ett tal mellan 0 och 1 (Gliem och Gliem, 2003). Värden på alfa-

koefficienten som överstiger 0.7 visar på att frågeobjekten har en duglig reliabilitet inom 

respektive konstrukt. Ett rimligt mål är att försöka uppnå värden över 0.8 och aldrig låta 

koefficienten  understiga 0.5 (Gliem och Gliem, 2003). Eftersom enkätundersökningen mäter 

attityder på likertskala är Cronbach‟s alfa ett applicerbart och effektivt verktyg för att mäta 
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intern konsistens (Gliem och Gliem, 2003). Cronbachs alfa användes som verktyg för att mäta 

den interna konsistensen hos variablerna media och förtroende. Sambandet mellan samtliga 

frågor i enkäten undersöktes med Spearmans rangkorrelationstest.  Värden som är nära -1 och 

1 tyder på väldigt starka korrelationer och motsatsen för de värden som är nära 0 (Ejlertsson 

2014). 

  

PCA är en statistisk procedur där målet är att reducera antalet dimensioner i datan (Shlens, 

2005) och producera det mest meningsfulla sättet att presentera datan. Förhoppningen är att 

resultatet efter en PCA är filtrerat från brus, dvs mätpunkter som har en stor avvikelse. PCA 

användes för att reducera antalet dimensioner i denna undersökning, samt skapa komponenter 

som användes i nästa steg i analysen av datan. 

  

Den slutgiltiga analysen gjordes med hjälp av regression som mäter sambandet mellan 

kontinuerliga variabler. Variablerna kategoriseras som beroende och oberoende där den 

beroende variabeln är den som är av intresse att undersöka eller modellera och representeras 

ofta som y. För att modellera y krävs ett antal andra variabler, vilket är de oberoende 

variablerna x. De oberoende variablerna är faktorer som tros påverka y. Om y är priset för en 

produkt kan x till exempel vara konkurrentens pris. Modellen (1) tar in data som består av n 

observationer {x1i+ x2i + ... + xpi, ypi} där datan representerar ett stickprov från en större 

population. Denna data antas ha ett linjärt samband (Chatterjee och Simonoff, 2013), 

yi= 0 +1x1i+... + pxpi + i            (1) 

där β-koefficienterna är okända parametrar och i representerar felmarginal. 

Regressionsanalyser har ofta flera ändamål (Chatterjee och Simonoff, 2013): 

 Modellera förhållandet mellan variabel x och y 

 Testa hypoteser 

 Möjlighet till prediktion 

  

Den kvalitativa data som erhölls genom respondenternas öppna kommentarer analyserades 

med en helhetsanalys (Holme et al., 1997:141). Genom att studera kommentarerna kan vissa 

teman urskiljas som har signifikans i relation till syftet i undersökningen samt de 



18 
 

frågeställningar som framställs. För att illustrera de olika teman återgivs kommentarerna i 

form av citat. 

3.2.5 Validitet och konsekvenser 
En övervägande majoritet av frågorna bestod av stängda frågor, vilket betyder att 

respondenten fått välja mellan en bestämd uppsättning av frågor (Trost, 2001). Denna typ av 

frågor är enklare att förstå och är mer tidseffektiva att besvara. Utöver fördelarna för 

respondenten ger stängda frågor dessutom en smidigare bearbetning av datan för vidare 

analys. Risken för kontextuella skillnader i svaren minskar betydligt då frågorna är identiska. 

  

Ett problem som uppstår vid enkätundersökningar online är att de som inte använder internet 

exkluderas, vilket begränsar den urvalsgrupp som söks. Däremot använder idag majoriteten av 

den svenska befolkningen internet så denna begränsning påverkar inte undersökningens 

validitet. En fördel med att göra enkätundersökningen online är att vi når ut till ett större 

geografiskt område. Respondenterna har med en enkätundersökning mer betänketid vid varje 

fråga vilket har en påverkan av resultatet. En negativ följd av att inte utföra personliga 

intervjuer med respondenterna är att följdfrågor är svåra att ställa (Ejlertsson, 2014). 

  

Enkätfrågan “Jag har genom bekanta, familj eller vänner hört om hur det går för Postnord.” 

anses vara av relevans då frågan berör informationsspridning inom bekantskapskretsar. I det 

här fallet är massmedia inte den primära informationskällan hos individen. De frågor i 

enkäten som berör media i förhållande till respondenterna är nödvändiga för att få en ökad 

förståelse av deras användning av medierna. Den data som genereras av frågan kommer i sin 

tur användas för att dra paralleller till eventuella förändringar i förtroende.  

  

Respondenterna fick i enkäten värdera tre faktorer vid val av postleverantör, på en skala 1-5 

där 1 motsvarade “inte alls viktigt” och 5 motsvarande “mycket viktigt”. Informationen som 

kan utvinnas av den här tredelade frågan bör kopplas till innehållet i nyhetsinslagen som 

publicerats under den givna tidsperioden.  
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4. Redovisning av resultat 

4.1 Sammanfattning av respondenter 

Frågeundersökningen gav 63 svar, varav 50,8 % var män och 49,2 % kvinnor. Fördelningen 

av åldern på respondenterna visas i Figur 3. Figur 4 och 5 nedan beskriver populationens 

beteende kring posttjänster samt närhet till postombud. Vi kan se att majoriteten (81 %) var 

närbelägna ett postombud samt att de flesta (42,9 %) använde posttjänster en gång i månaden.  

 

Figur 3: Åldersfördelningen bland respondenterna. 
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Figur 4: Frekvensen av respondenternas användning av posttjänster. 

  

  

  

 

Figur 5: Fördelning av respondenternas närbelägenhet till fler än ett postombud. 

4.2 Media 

Respondenterna i enkätundersökningen visade på olika attityder till massmedia. I en av 

frågorna fick de själva uppskatta till vilken grad de följer nyheter i diverse medier och 
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resultatet visas i Figur 6. Den sammanlagda andelen respondenter som svarat på alternativ 4 

och 5 är 55,4 %, som menar att de i hög grad följer massmedia. Medelvärdet för frågan 

beräknades till 3,52. 

  

 

Figur 6: Histogram av till vilken grad respondenterna följer massmedia. 

  

Figuren visar att majoriteten av respondenterna består av en målgrupp vars egna uppfattning 

är att de är aktiva följare av massmedias nyhetsrapporteringar. En fråga gällande vilken form 

av massmedia som respondenterna använder för att ta in nyheter skulle också besvaras. Av 

urvalet svarade ca 74 % att de använder sociala medier, ca 48% använder television, tidningar 

och radio mättes till 46 % respektive 11 %. Sociala medier är alltså för respondenterna det 

populäraste sättet att ta in nyheter. 

  

I enkäten fick respondenterna även själva avgöra hur deras köpvanor påverkas av massmedia. 

Respondenterna fick ange hur väl påståendet “Massmedia har en inverkan på mitt val när jag 

ska köpa en produkt eller tjänst” stämde på en skala 1-5. Resultatet visade att majoriteten av 

svaren var i 1 respektive 2 och medelvärdet av datainsamlingen var ca 2.65. En av 

enkätfrågorna var utformad som ett scenario: “Du har under en viss tid handlat av ett företag. 

Media beskriver sedan under en lång tid hur dåligt det går för företaget, men du som köpt 

företagets varor eller tjänster tidigare har aldrig upplevt problem.”. Här visade resultatet att 

70.5% av respondenterna hade attityden att media inte förändrar deras relation till företaget. 
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Den resterande andelen svarade att de vid nästa köp kommer vara försiktigare för att undvika 

risker. 

4.3 Förtroende 

Frågorna som rör förtroende gav blandade svar, där den större delen av frågorna gav en 

spridning i svaren. Av 62 respondenter svarade 45,2 % att det är viktigt (Stämmer till fullo) 

att ha förtroende för sin postleverantör. Resterande svar visar en stark majoritet till att 

värdesätta förtroende till sin leverantör, med 0 respondenter som menar att det inte alls 

stämmer. I påståendet om Postnord behandlar sina kunder på ett ärligt sätt gav 

undersökningen en spridning i svaren, med en svag majoritet på delad 3 och 4 på skalan. 

Frågorna som rörde kundnöjdhet och förväntningar visade på stor majoritet till 4 och 5 

respektive 5 på samma skala. Det samma gällde frågan om tillförlitlighet som också visade en 

tydlig majoritet på alternativ 5. I en av frågorna fick de avgöra hur viktigt ett bra rykte är vid 

val av postleverantör. Resultatet visade att en majoritet av respondenterna anser att rykte 

spelar en avgörande roll vid val av leverantör, medelvärdet för frågan beräknas till ca 3,5.   

  

Respondenterna fick i enkätundersökningen betänka ett scenario där media rapporterat 

negativa egenskaper om ett ospecificerat företag, samtidigt som de själva inte har negativa 

erfarenheter av företaget i fråga. Datainsamlingen visade att 2% markerade alternativet där de 

kommer upphöra all konsumtion av det företagets produkter/tjänster, medan en majoritet på 

ca 70% menar att det inte spelar någon roll så länge de själva inte har upplevt några problem. 

Den resterande andelen respondenter kommer vara försiktigare vid nästa köp för att inte 

utsätta sig för någon onödig risk.  

  

Den sista enkätfrågan behandlade respondenternas attityder till att utesluta eventuella 

leverantörer inom postväsendet, om de fick chansen. Som svarsalternativ fick de välja bland 

fyra etablerade aktörer på marknaden, dessa var: Postnord, DHL, DB Schenker och Jetpak. 

Frågan formulerades på det sätt så fler än ett svarsalternativ kunde markeras. Av de 37 

respondenter som svarat på frågan var Jetpak den aktör som flest människor ville utesluta, 

med 19 markeringar. Postnord var inte långt efter, med 18 markeringar placerades de på en 

andra plats.  DHL och DB Schenker fick 10 respektive 5 markeringar. Andelen respondenter 

som, under rätt omständigheter, ville utesluta någon postleverantör inom sektorn kan beräknas 

till ca 57 %  
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4.4 Cronbachs alfa 

Konstrukten Media optimeras genom att reducera antalet frågeobjekt till fyra medan 

konstrukten Förtroende reduceras till 7 frågeobjekt, och dessa  användes för att skapa 

variablerna „Media‟ och „Förtroende‟. Pålitligheten hos konstrukten, frågorna som användes i 

skapandet av variablerna samt deras korrelationer kan också ses i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2: Cronbach‟s alfa för variablerna“media” och “förtroende”. 

Variabel Cronbach’s alfa Antal objekt 

Media 0,707 4 

Förtroende 0,654 7 

 

4.5 Linjär regression 

Korrelationen mellan oberoende variabeln “media” och den beroende variabeln “förtroende” 

beräknades med hjälp av linjär regression (Tabell 3 & 4). Förklaringsgraden för modellen, 

vilket är ett värde mellan 0 och 1 (eller 0 och 100 %) var initialt 13,9 %, som sedan 

förbättrades genom att exkludera vissa variabler som påvisade låg signifikans till 29,1 %.  
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Tabell 3: Förklaringsgrad för regressionen efter reducering av variabler. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,291 ,085 ,054 ,97562846 

 

Tabell 4: Koefficienter för regression. 

Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,013 ,124  ,104 

Media ,205 ,125 ,205 1,642 

 

4.6 Korrelationer 

Nedan i Tabell 6 visas korrelationer för de frågor som ställdes i enkätundersökningen. 

Tabell 6: Korrelationskoefficienter för alla frågor med signifikanta värden markerade i gult. 
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4.7 Respondenternas kommentarer 

I en del av respondenternas svar inkluderades även kommentarer. Majoriteten av 

kommentarerna hänvisade likt media till negativa erfarenheter med Postnord: 

  

“Postnord suger! Hade jäkla problem med eftersändning av min post. Betalade för en tjänst 

och levererade inte. Hade jag kunnat välja någon annan att leverera min post hade jag gjort 

det.” 

  

“ (...) största irritationsmomentet hos postnord. Att deras chaufförer ljuger om att ha försökt 

leverera paket till ens address.” 

  

“Flera paket/brev som skulle ha levererats till en vän levererades till mig istället. Vännen har 

hyrt min bostad i andra hand under en period, men fick även 4 månader efter adressändring all 

post skickad till mig.” 

  

“Vid flera tillfällen har paketet inte levererats och får till svar när jag pratar med kundtjänst att 

vi inte varit på plats. Det är inte sant, då vi varit flera på adressen vid klockslaget de påstår ha 

varit där!!! De har inte lagt någon lapp i brevlådan utan den kommer med post några dagar 

senare.” 

  

Utöver de negativa kommentarerna beskrev respondenterna andra typer av attityder: 

  

“Media beskriver hela tiden om hur dåliga postnord är, dock har ingen jag känner eller jag 

själv någonsin varit drabbad. Allting har alltid kommit i tid och varit intakt.” 

     

“Är generellt rätt obrydd om postleverantörer. Händer att jag beställer något på nätet någon 

gång per år. Osäker om mina svar är tillförlitliga då jag inte tänker så mycket på post i 

vardagen.” 

  

En liten men befintlig andel av kommentarerna riktade sig mot konstruktiv kritik: 

“...sista frågan blir igen missvisande, då alternativet "none of the above"/inga inte finns med.” 

“...Inkludera ett alternativ för ingen erfarenhet/vet ej eller liknande. Vad faller nyhetssidor in 

under på mediefrågan, räknas Aftonbladet.se som en tidning?” 
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5. Analys 

Detta avsnitt kommer delas upp i tre delar där vi inledningsvis analyserar vår teori och 

diskuterar våra förväntningar. Därefter kopplar vi samman våra förväntningar med resultatet 

av de korrelationer och övriga data som studerats. Avslutningsvis diskuterar vi de olika 

faktorer som har påverkat våra resultat och därmed undersökningen i sin helhet.  

5.1 Förväntningar 

Nyheterna om Postnord och deras snedsteg har varit en negativ utveckling för företaget i form 

av ett dåligt rykte som sprids av media. Enligt den teori som behandlar förtroende och 

massmedia samt tidigare studier är den förväntade utvecklingen att kunderna får ett minskat 

förtroende. Rykte, tillförlitlighet och ärlighet är faktorer som bestämmer kundens förtroende, 

och enligt massmedia samt en del högljudda kunder är det bristande egenskaper för Postnord.  

  

Teorin som beskriver kvaliteten av tjänster samt kundnöjdhet beskriver problem bakom att 

värdesätta och bedöma tjänstens kvalitet. Evangelos och Yannis (2010) beskriver att 

kundnöjdhet antingen kan definieras som ett resultat eller en process. Författarna betonar att 

den senare definitionen påverkas av psykologiska faktorer. I detta fall skulle de psykologiska 

faktorerna kunna vara att man som kund har fullt förtroende för vad media publicerar och som 

individ ofta håller med. Om man som kund upplevt problem samt ständigt läser på nyheterna 

att andra kunder upplever stora problem med sina bemötanden med Postnord skulle detta 

kunna medföra att bedömningen av tjänstens kvalitet samt kundens generella nöjdhet kan vara 

subjektiv. I avsnitt 2.2 diskuteras hur media genom sin förmåga att vara selektiv i sina 

nyhetspubliceringar har en påtaglig effekt på en individs uppfattning om objektet i fråga. 

Egenskaper som ärlighet, kompetens, rykte, problemlösning och godhet skulle bli enklare att 

ifrågasätta med medias röst i bakhuvudet, även om de inte har en direkt koppling med media. 

  

Respondenterna visade att den vanligaste medieplattformen att ta in nyheter via är sociala 

medier. Det är inte chockerande med tanke på att majoriteten av urvalet härstammar från 

Facebook. Television visade sig vara den andra mest populära källan för att ta in nyheter och 

under 50% av respondenterna svarade att de använder television som informationskälla. 

Carroll och McCombs menar att television är den nyhetskälla där inslag har som mest 
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påverkan, eftersom källan är begränsad i antalet reportage som kan sändas. Givet att en 

markant andel av respondenterna inte använder television som informationskälla samt Carroll 

och McCombs teorier, förväntas resultatet bli något dämpat i form av påverkan hos 

urvalsgruppen. 

5.2 Dataanalys 

Regressionsanalysen som gjordes visade inga tydliga samband mellan variablerna media och 

förtroende. Förklaringsgraden ligger på 29,1 % vilket inte är tillräckligt högt för att förklara 

en variation i förtroende till variationen i media. Vi kan även se att regressionskoefficienten 

har ett lågt värde (0.205). Däremot finns det tydligare samband mellan specifika frågor i dessa 

variabler som skapats, vilket betyder att vissa faktorer är viktigare att fokusera på. 

  

Om vi betraktar den empiriska data som behandlar kundernas aktivitet i media samt hur de 

uppfattar att media påverkar dem så visade det sig att medelvärdet låg på 3,52 på frågan till 

vilken grad man följer media, men endast 2,65 i frågan som undersöker till vilken grad man 

som individ blir påverkad av media i sina köp. En intressant korrelation hittades mellan 

enkätfrågan som svarar på frågan huruvida massmedia har en inverkan på deras val vid köp av 

produkter eller tjänster, och frågan som behandlar massmedia och förändrat förtroende för 

Postnord. Ur Tabell 5 avläses det att Spearmans rangkorrelation för de två frågorna antog 

värdet 0.607 med en signifikans på nivån 0.01. Från resultatet kan det konstateras att de 

individer som generellt anser sig själva bli påverkade av massmedia har fått ett minskat 

förtroende för Postnord. Resultatet stämmer väl överens med den masskommunikationteori 

som beskriver hur rapporteringar som lyfter fram negativa egenskaper förändrar den allmänna 

publikens uppfattning av företaget (Carroll och McCombs, 2003). Dock som tidigare påpekats 

har en majoritet av respondenterna inte påvisat attityder där massmedia har någon större 

inverkan på deras val vid köp av produkter och tjänster.  

  

Vidare har en av enkätfrågorna behandlat vikten av rykte hos företag. En majoritet av 

respondenterna anser att rykte spelar en avgörande roll vid val av postleverantör. Ryktet hos 

ett företag kan definieras som en dimension av förtroende och bör ses som en central 

egenskap då ett bra rykte medför  trovärdighet, ansvarsfullhet och tillförlitlighet samt 

integritet (Keh och Xie, 2009). Spearmans rangkorrelation visade att enkätfrågan hade 

flertalet signifikanta korrelationer. Frågan antog fem värden med en signifikans på 0.01 nivån 
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och ett värde med en signifikans på 0.05 nivån. Av dessa korrelerade frågor behandlar vissa 

av frågorna dimensioner av förtroende, som förmåga och tidigare erfarenheter. Frågan 

korrelerades dessutom med en fråga som behandlar massmedias påverkan. Tidigare 

erfarenheter är en komplex egenskap som passar in under diverse dimensioner av förtroende. 

Exempelvis kan tidigare erfarenheter med kundtjänst tyda på operationell godhet eller 

ärlighet, vilka är två olika dimensioner (Sirdeshmukh et al., 2002). Keh och Xie (2009) menar 

att det inte är någon slump att förtroende och rykte är nära besläktade, definitionsmässigt. 

Resultatet i denna studie kan härleda liknande resonemang då rykte korreleras med många 

olika dimensioner av förtroende, samt till media. Alltså kan det konstateras att rykte är en 

central och viktig egenskap av förtroende 

  

55,4 % av respondenterna svarade 4 eller 5 på frågan som behandlar till vilken grad de följer 

massmedia, vilket betyder att en relativt stor mängd av respondenterna förmodligen sett 

negativa skriverier om Postnord. En intressant fråga att koppla samman denna med är 

scenariot som målades upp där respondenterna tillfrågades om innebörden av att media 

svartmålar ett företag som de själva, utifrån egna erfarenheter inte upplevt problem med. 

Resultatet visade att ungefär 70 % inte tog åt sig av informationen och att ca 29 % skulle vara 

försiktigare i framtiden. Respondenterna visade alltså på attityder där de inte får större 

förändringar inom förtroende hos ett givet företag, förutsatt att de själva inte haft tidigare 

negativa erfarenheter. Helhetsanalysen som görs i avsnitt 5.3 genom att granska 

kommentarerna påvisade samma gemensamma nämnare. Den var att en stor del av 

målgruppen hade negativ erfarenhet av Postnord eller inte brydde sig om postleverantörer 

överhuvudtaget.  

5.3 Faktorer 

En faktor som vi tror haft en stor indirekt betydelse för kundernas förtroende är hur 

närbelägna de är ett postombud. En tydlig majoritet (81,5 %) menar att de bor i cykel- eller 

gångavstånd till fler än ett postombud, vilket betyder att de flesta som svarade i enkäten bor 

relativt centralt. Dessa individer har fler alternativ för leverans och postleverantören har mer 

flexibilitet när det kommer till att leverera i tid då en etablerad infrastruktur och procedur gör 

det enklare att undvika misstag. Det betyder att de flesta respondenter förmodligen inte 

upplevt samma problem som individer bosatta på landsbygden.  
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Antalet respondenter i undersökningen var betydligt färre än vad som förväntats, och 

anledningen till detta samt eventuella förbättringar med enkäten kommer att diskuteras i detta 

stycke. Tillvägagångssättet att distribuera enkäten på diverse online-forum och det sociala 

nätverket Facebook ansågs vara tillräckligt för att nå ut till ett lämpligt antal kunder. Antalet 

människor som uppmärksammat enkätundersökningen var betydligt fler än de som faktiskt 

svarat. I vår mening beror detta på att det fanns en avsaknad belöning för respondenterna som 

blivit medvetna om enkäten. Ett belöningssystem där respondenterna får tillbaka något, 

oavsett karaktär, hade varit fördelaktigt för undersökningen. Förslagsvis att skänka en viss 

summa pengar till ett gott ändamål för varje respondent. Bristen i antalet respondenter 

medförde att den data som insamlats fått dålig spridning. Eftersom enkätundersökningen 

förhållandevis bestod av en stor mängd frågor är andelen respondenter inte tillräcklig.  

  

I enkätundersökningen fick respondenterna möjligheten att kommentera på enkäten, där fälten 

specificerats till att identifiera oklarheter med frågorna. Karaktären av de mottagna 

kommentarerna kan delas upp i tre grupper, konstruktiv kritik, missnöjes-utläggning av 

Postnord samt likgiltighet till postväsendet. En relativt liten andel av respondenterna gav 

konstruktiv kritik på enkäten. Den kritik som fokuserade på utformningen av enkäten 

granskades och hjälpte identifieringen av eventuella misstag som skett under skapandet av 

enkäten. Vidare tyder kommentarerna på att gruppen hade en mer seriös inställning till 

undersökningen. Däremot sågs att en betydande andel av respondenterna visade på andra 

attityder till enkätundersökningen. Kommentarer med negativ inställning mot Postnord 

förekom mer frekvent jämfört med resterande grupper. Den inledande texten till enkäten 

gjorde syftet med undersökningen tydligt samt att det ovanför kommentarsfältet fanns 

instruktioner för vad som bör skrivas ned.  Respondenterna som uttryckt sitt missnöje i 

kommentarsfältet visar alltså på attityder som inte är kompatibla med undersökningens syfte. 

Den tredje och sista gruppen bestod av respondenter med en likgiltig inställning till 

undersökningens studieobjekt - postväsendet.  

  

Vissa av enkätfrågorna hade felaktiga svarsalternativ, vilket har givit oss svårigheter att tolka 

resultatet från en del av frågorna. Frågan “Jag brukar utesluta någon/några av dessa 

postleverantörer när det är möjligt” hade fyra alternativ där varje alternativ var en aktör inom 

sektorn. Frågan fick endast 37 av 65 svar och detta beror på avsaknad av svarsalternativ, ett 

alternativ i stil med “Ingen av dessa” eller liknande hade ökat validiteten på frågan. Det är 
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däremot möjligt att tolka resultatet trots den tydliga bristen av svar. Av de ca 57% som väljer 

att utesluta en leverantör var Postnord det andra mest populära alternativet.  

  

I teoriavsnittet diskuterades det om förändringar inom masskommunikationsteori. 

Sammanfattningsvis menas det att digitaliseringen har transformerat egenskaper hos företag, 

distributionskanaler och konsumenter. I den här analysen läggs inte ett för stort fokus på 

digitaliseringen och dess konsekvenser, dock anses det att fenomenet kan ha spelat en roll i 

vårt resultat. Det är inte orimligt att anta förändringar hos konsumenterna och om hur de blir 

påverkade av information som idag sprids i högre utsträckning. Vidare kan det konstateras att 

samtliga respondenter har tagit del av undersökningen via det distribuerade nätverket Internet, 

alltså är gruppen som besvarat enkätfrågorna i högsta grad påverkade av transformationen 

som sker hos konsumenter.  

6. Slutsats 

Uppsatsen syftar till att undersöka Postnords kunder och eventuella samband mellan 

förändringar i förtroende och media. Datan som samlats in kopplat med den teoretiska modell 

som valts visar genom en regressionsanalys att en varians i variabeln förtroende inte kan 

förklaras av en varians i variabeln media på grund av låg förklaringsgrad. Däremot 

uppvisades det signifikans i en del av frågorna inom dessa variabler som grundades i den teori 

som behandlats. Det visade sig exempelvis att de individer som ansågs bli påverkade av 

media vid köp också känt att media har påverkat deras förtroende för Postnord negativt. 

Utöver detta lade respondenterna stor vikt vid en postleverantörs rykte. Rykte är en egenskap 

hos förtroende, men som också har en tydlig koppling till media då media till stor del styr vad 

för information populationen erhållit.  

  

Ett antal faktorer som påverkat studien negativt diskuteras och kan sammanfattas till att 

enkätundersökningen hade färre respondenter än vad som önskades, samt att en del slarv vid 

skapandet av enkäten. Dessutom ledde respondenternas homogenitet i fråga om närbelägenhet 

till postombud till sämre validitet i undersökningen. 
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6.1 Vidare forskning  

För framtida undersökningar skulle vi uppmuntra att dela upp respondenterna i målgrupper 

som tar hänsyn till individernas närbelägenhet till postombud och sedan studera om det är de 

geografiska avvikelserna som leder till ett minskat förtroende. I vår undersökning var 

målgruppen som utgjorde respondenterna till största del (81 %) bosatta relativt centralt vilket 

ledde till att vi gick miste om möjligheten att dela upp målgruppen i två och studera 

eventuella skillnader i attityd. Målgruppens homogenitet i den aspekten var en begränsning i 

studien. Utöver denna uppdelning kan det vara intressant att fokusera på vissa specifika 

egenskaper hos förtroende, och skall kopplingen mellan media och förtroende undersökas är 

vår rekommendation att fokusera på några enstaka faktorer som rykte och ärlighet då dessa 

visade sig vara speciellt intressanta i denna studie. Anledningen till att fokusera på ett mindre 

antal faktorer är att definitionen för förtroende blir för bred när fler egenskaper inkluderas, 

vilket kan skapa svårigheter för forskarna att tydligt förmedla vad som söks till 

respondenterna.  
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