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Abstract 
 
Denna uppsats skrivs på uppdrag av en global däcktillverkare som ämnar öka sin försäljning 

i Sverige genom att implementera expressleverans och syftar till att undersöka huruvida en 

kortare leveranstid kan påverka framtida däckförsäljning. 

 
För att underlätta planeringen av genomförandet av expressleverans används klusteranalys. I 

denna uppsats har fokus lagts på att jämföra olika hierarkiska klustringsmetoder och 

utvärdera vilken metod som ger de mest optimala klustren givet datamaterialet.  För att 

undersöka om det existerar efterfrågan av expressleverans genomförs en egen enkät-

undersökning riktat mot företagets kunder. Utöver detta undersöks även i vilken utsträckning 

efterfrågan av expressleverans varierar efter kundsegment och storlek på kunden vilket testas 

med hjälp av logistisk regressionsanalys. 

 

I uppsatsen kommer vi fram till att Wards metod genererar de mest optimala klustren givet 

datamaterialet och att en förkortad leveranstid ger en effekt på ökningen av den framtida 

däckförsäljningen i vissa regioner.  
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1. Inledning 
Det finns diverse anledningar till att däckförsäljningen är mer lönsam i vissa regioner än 

andra som till exempel konkurrensgrad, marknadsstorlek eller marknadsföring. Vi har fått 

kontakt med en global däcktillverkare som ämnar öka sin försäljning i Sverige genom att 

erbjuda Dag 0 express förutsatt att det är lönsamt. Dag 0 express innebär att däcken levereras 

samma dag som ordern läggs. Företaget önskar vara anonymt på grund av sekretesskäl och 

hädanefter kommer vi benämna tillverkaren för företag X. 

Frågan som uppstår är då i vilka regioner lönar det sig att implementera tjänsten. I syfte att 

besvara denna fråga är det viktigt att ha kunskap om marknadsstorlek i olika regioner och om 

vilka regioner försäljningen går bättre respektive sämre. Man kan t.ex. analysera totala 

försäljningssiffror och marknadsandel för olika regioner för att besvara frågan. I denna 

uppsats har vi valt att använda oss av klusteranalys som lokaliserar likheter mellan olika 

regioner genom att ta hänsyn till flera dimensioner samtidigt, dvs. försäljningssiffror och 

marknadsandel för olika typer av däck som företag X säljer i olika regioner. Med hjälp av 

klusteranalys fås en mer övergripande bild över företagets nuvarande försäljningssituation i 

olika regioner.  

Då vi inte vet antalet kluster som existerar i datasetet kommer hierarkisk klustring tillämpas. 

Det finns olika metoder för hierarkisk klustring läggs fokus i denna uppsats på att jämföra de 

vanligaste klusteralgoritmer och utvärdera metoden som ger de mest optimala klustren givet 

datamaterialet. Resultatet av klusteranalys kan senare användas som underlag för att 

företaget ska kunna projicera specifik marknadsföring på varje kluster.  

För att undersöka om efterfrågan på Dag 0 express existerar eller inte genomförs en egen 

enkätundersökning till företagets kunder. Undersökningen går även ut på att studera i vilken 

utsträckning efterfrågan av Dag 0 express varierar efter kundsegment samt storlek på 

kunden. Detta testas med logistisk regressionsanalys. 

Uppsatsen inleds med en redogörelse av metod och data. Därefter presenteras dels resultatet 

av klusteranalys, enkätundersökningen samt logistisk regressionsanalys. Avslutningsvis 

följer uppsatsens slutsats. 
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2. Metod 
2.1. Klusteranalys 

Syftet med en klusteranalys är att finna grupper av objekt där likheterna mellan objekten 

inom varje grupp är så lika som möjligt och samtidigt ha maximal differens mellan objekten i 

andra grupper. Att sortera olika delar av information i liknande grupper möjliggör analys av 

grupper med liknande observationer istället för att analysera alla individuella observationer. 

Genom att analysera flera variabler samtidigt erhåller man en övergripande bild över vilka 

objekt som har liknande egenskaper än om uppgifter från enskilda variabler används (Hair Jr 

et al, 2014). 

2.1.1. Antagande  

Klusteranalys är inte en statistisk inferensteknik där slutsatser om en population dras utifrån 

ett urval. Det är snarare en explorativ analysmetod för att finna mönster eller underliggande 

struktur som finns bland observationerna. Antaganden om normalitet, linearitet och 

homoskedasticitet som anses vara viktiga i andra statistiska metoder har därmed ingen 

betydelse i en klusteranalys.  

I klusteranalys fungerar multikollinearitet som den implicita viktningen. Därför är det viktigt 

att undersöka om det föreligger multikollinearitet i variablerna och därtill vidta åtgärder. Som 

åtgärd kan man exempelvis exkludera de högt korrelerade variablerna ur analysen alternativt 

tillämpa Mahalanobis avståndsmått (Hair Jr et al, 2014). Mahalanobis avstånd är ett 

statistiskt avstånd mellan två punkter som även tar hänsyn till kovariansen mellan variabler. 

Om 𝑥 är en multivariat vektor, µ väntevärdesvektor och 𝑆 kovariansmatris så definieras 

Mahalanobis avstånd som    

                                          𝐷! 𝑥, µμ = 𝑥 − µμ !  S  ¯ˉ! !!!                                                       (1) 

2.1.2. Likhets-/avståndsmått 

I en klusteranalys baseras grupperingen på likhets- eller avståndsmått och det finns i stort sett 

tre olika sätt att beräkna likhet/avstånd. Dessa är korrelationsmått, avståndsmått och 

associationsmått beroende på vilken egenskap variabeln har. Om variabler är numeriska går 

det att använda korrelation, exempelvis Pearsons korrelation, som ett mått på avstånd mellan 

kluster. Som avståndsmått kan det nämnas bland annat Euclidean, statistiskt och 
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Mahalanobis avstånd. Om variabler är kategoriska rekommenderas det att använda 

associationsmått (Hair Jr et al, 2014).  

2.1.3. Klustermetod - hierarkisk klustring 

Det finns olika typer av klustermetoder beroende på om antalet kluster är förutbestämt eller 

inte. Om antalet kluster inte är förutbestämt är det rekommenderat att tillämpa hierarkisk 

klustermetod. Vid hierarkiska metoder är slutresultatet ett dendrogram som beskriver hur 

klustringsprocessen har utförts. Nedan följer en gemensam algoritm för hierarkisk klustring 

(Johnson et al, 2002). 

Steg 1. Inled med N kluster så att varje objekt bildar ett eget kluster och bilda en N×N 

avståndsmatris, D = {dij} där dij betecknar avståndet mellan objekt i och j. 

Steg 2. Sök i avståndsmatrisen efter två kluster som är närmast belägen varandra och 

sammanför dessa till ett nytt kluster. Om t.ex {dab} är kortaste avstånd sammanförs kluster a 

och b till ett nytt kluster. 

Steg 3. Uppdatera därefter avståndsmatrisen D genom att avlägsna de kolumner och rader 

som motsvarar kluster a och b samt addera en ny kolumn och en rad för det ny utformade 

klustret (a,b) i matrisen. 

Steg 4. Upprepa steg 2 och 3 N-1 gånger, så att samtliga objekt slutligen tillhör ett enda 

kluster.  

2.1.4. Klusteralgoritm 

Förutom vilket avståndsmått som ska appliceras bör det även fastställas från vilken punkt 

avståndet mellan två kluster ska mätas, dvs. hur klustren ska slås ihop. Det finns ett flertal 

klustermetoder att välja bland. De fem mest vanliga klusteralgoritmer är - Centroid, Single-

linkage, Complete-linkage, Average-linkage och Wards metod (Hair Jr et al, 2014). I 

Milligans artikel(1980) valideras bland annat Single-linkage, Complete-linkage, Average-

linkage och Wards metod för att avgöra dess förmåga att upptäcka klusterskonfigurationen 

som är känd att existera i datasetet. De har funnit att Wards metod producerar det bästa 

återfinnandet av den underliggande strukturen när klustren är lika stora. När klusters storlek 

är ojämn ger complete-linkage och average-linkage metod det optimala återfinnandet. När 

det kommer till statistisk signifikans ger Wards metod bättre återfinnandet jämfört med andra 

metoder och single-linkage metod utför signifikant sämre (Milligan et al, 1980). 
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2.1.4.1. Centroid  

Centroidmetoden mäter avståndet mellan mittpunkterna av två kluster A och B. Fördelen 

med denna metod är att det inte är känslig mot outliers då medelvärdet inte påverkas särskilt 

mycket av avvikande värden.  

                                                      𝐷! = 𝑑(𝑐! , 𝑐!)                                                                            (2)                           

      𝑐! =
1
𝑐!
   𝑥
!∈!!

            𝑐! =
1
𝑐!
   𝑥
!∈!!

                                          (2.1) 

2.1.4.2. Single-linkage 

Med hjälp av single-linkage metod mäter man likheterna mellan de olika klustren genom att 

identifiera det minsta avståndet mellan ett objekt i kluster A och ett objekt i kluster B 

(Johnson et al, 2002). Den här metoden är en användbar agglomerativ algoritm då den kan 

fånga mängder av klustermönster. Dock är det värt att nämna att denna flexibilitet även kan 

vara problematiskt med kluster som har en sämre avgränsning. 

                                            𝐷! = min
!∈!,!∈!

𝑑!"                                                                 (3) 

2.1.4.3. Complete-linkage 

Complete-linkage har likheter med single-linkage. Skillnaden är att klustrens likheter är 

baserade på det maximala avståndet mellan de olika observationerna i de olika klustren. 

Likheter mellan klustren är den minsta diametern som kan omsluta samtliga observationer i 

båda kluster.  

                                                𝐷! = max
!∈!,!∈!

𝑑!"                                                               (4) 

2.1.4.4. Average-linkage 

Average-linkage är baserat på ett genomsnitt av samtliga observationer som ingår i ett kluster 

istället för enskilda observationer vilket gör att den är mindre påverkad av eventuella 

extremvärden. Average-linkage genererar kluster med små variationer inom klustren 

(Milligan et al, 1980). Skillnaden mellan centroid, single-linkage, complete-linkage och 

avarage-linkage illustreras i Figur 1. 

                                                          𝐷! =
𝑑!"

!
!!!!  

!
!!!!  

𝑛!𝑛!
                                                        (5) 
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Figur 1. Illustration av skillnader mellan centroid, single-linkage,complete-linkage och average-linkage 

2.1.4.5. Ward 

Det femte och sista alternativet är Wards metod som syftar till att gruppera observationerna i 

syfte att minimera förlusten av information. Med andra ord räknar Wards metod inte ut likhet 

i form av avstånd utan klustringen görs så att ökningen av variansen minimeras – minimering 

av heterogeniteten i det nya klustret. Definitionen av heterogeniteten i ett kluster R  

                                                      𝐼! =
1
𝑛!

𝑑!
!!

!!!

𝑥! , 𝑥!                                                               (6) 

där 𝑥!är klustermedelvärdet/centroiden för kluster R.  

Man definierar informationen som felkvadratsumman, ESS (Error Sum of Squares), för varje 

enskilt kluster. EES beräknas genom att summera kvadraten på avståndet från 

klustermedelvärdet/centroiden för samtliga observationer i klustret. Om vi benämner ESS 

som den totala summan över alla k kluster så att  
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                                            𝐸𝑆𝑆 =   𝐸𝑆𝑆! + 𝐸𝑆𝑆! +⋯+ 𝐸𝑆𝑆!                                         (6.1)         

så bör varenda klustersammansättning ske så att samtliga par av kluster är övervägande samt 

det par av klustret som vid sammansättningen ger upphov till minst bidrag till ESS 

sammansätts. Därefter kan man upprätta ett dendrogram där avståndet representerar ESS i 

varje kluster (Ward, 1963).  

2.1.5. Antal kluster 

Det finns ingen metod som är helt tillfredsställande för bestämning  av antal kluster som ska 

väljas och val av antal kluster beror därmed på forskare och syfte. Det vanligaste sättet är att 

betrakta RMS-värde (The Root Mean Square Deviation) vilket ska vara så litet som möjligt 

samt 𝑅!-värde som ska vara så stort som möjligt. Riktlinjer för vad som är litet och stort 

existerar dock inte (SAS, 2015).  

2.2. Enkätundersökning 

För att besvara frågeställningen om huruvida däckförsäljningen är korrelerad med längden på 

ledtiden kommer vi genomföra en egen enkätundersökning. Enkäten riktar sig till företagets 

kunder uppdelad på 21 län. Kundlista med kontaktinformation har vi fått från företag X. För 

att öka svarsfrekvensen genomfördes en telefonenkät på prov, men efter pilotstudien valde vi 

att sända ut webbenkäten via mail på grund av att telefonenkäten störde företagens dagliga 

verksamhet. Enligt Dahmström(2000) är nackdelen med telefonenkät att den omgivande 

miljön kan vara störande och kan därigenom leda till föga genomtänkta svar.  

Enkäten består av sju frågor som skapades i samråd med företag X (se bilaga 5). För att 

minska bortfall medföljde ett tydligt introduktionsbrev enkäten där syftet med studien, hur 

respondenterna valts samt varför just respondenternas svar är betydelsefulla presenteras. I 

syfte att uppnå hög validitet och reliabilitet konstruerades frågorna på ett sätt som underlättar 

för respondenten att både förstå och besvara frågorna. De flesta frågorna erbjuds därför fasta 

svarsalternativ för att respondenterna lätt och snabbt kan besvara enkäten. För frågan ”Vad 

är viktigast med huvudleverantör?” ges även alternativet ”övrigt” där respondenterna kan 

använda sina egna ord samt respondenterna kan välja flera svarsalternativ samtidigt för 

denna fråga. Detta för att motverka nackdelen med slutna frågor, dvs. att de inte riktigt kan 

fånga upp det respondenterna vill förmedla. Frågan om antal däck kunden i genomsnitt säljer 

per år ställs som en öppen fråga utan några fasta svarsalternativ då det kan variera. De två 
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sista frågorna av enkäten ger en uppfattning om efterfrågan på Dag 0 express samt till vilket 

pris kunderna värderar tjänsten.  

2.3. Logistisk regressionsanalys 

Logistisk regression kan användas för att beskriva relationen mellan flera variabler 

𝑥!,  𝑥!,… , 𝑥! och den beroende variabeln 𝑌. Den logistiska modellen är användbar i 

situationer där det endast finns två möjliga utfall för den beroende variabeln. Modellen ger en 

sannolikhet mellan noll och ett i parametern P 

                       𝑃 = !
!!!!(!!!!!!!!!!!!⋯!!!!!)

                      (7) 

där 𝑒! är oddskvoten. 

Oddskvoten definieras som !""#!
!""#!

= !!!!!!(!!!!)

!!!!!"!
= 𝑒!!  dvs. ökningen av oddset för ett 

positivt utfall av den beroende variabeln givet en ökning av 𝑥 med en enhet (Körner et al, 

2006). 

2.3.1. Antagande och signifikanstest 

Det finns inga explicita antaganden för logistisk regressionsanalys, men resultatet är känslig 

för multikollinearitet bland de oberoende variablerna och urvalsstorlek. Angående 

urvalsstorleken är det rekommenderat att varje grupp av den beroende variabeln ska 

innehålla minst 10 observationer per estimerad parameter (Hair Jr et al, 2014).  

För att testa den logistiska regressionsmodellen används bland annat Wald-test och 

likelihood-kvottest för att utvärdera så väl enskilda parameter som den fullständiga modellen. 

Wald-testet används för att testa signifikansen för varje koefficient 𝐵!,𝐵!,… ,𝐵!. 

Den testar om effekten av ett specifikt logit, dvs. logaritmerad odds,  är signifikant skild från 

noll enligt följande statistiska. 

                                                                
𝐵!

!

𝑉𝑎𝑟 𝐵!
      ~    𝑥(!!!)!                                                           (8)   

Likelihood-kvottestet bygger på log likelihood-kvoten som testar skillnaden mellan den 

genomförda modellen och en modell med endast interceptet 𝐵!. Nollhypotes respektive 

alternativhypotes för detta test är som följande. 
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𝐻!: 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒  𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛  ä𝑟  𝑠𝑎𝑛𝑛 

𝐻!:𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑓ö𝑟𝑑𝑎  𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛  ä𝑟  𝑠𝑎𝑛𝑛 

Om nollhypotesen accepteras innebär det att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

modellerna, dvs. samtliga koefficienter 𝐵! är lika med noll. Om nollhypotesen förkastas 

betyder det att den genomförda modellen är signifikant bättre. 

Inledningsvis logaritmeras kvoten mellan skattnigarna och därefter genomförs testet enligt 

likelihood-kvot statistiska. 

                                                                    2 𝐿𝐿 𝐵!,𝐵!,… ,𝐵! − 𝐿𝐿 𝐵!       ~    𝑥(!!!)!                                       (9)                 

2.3.2. Hypoteser  

Utöver att ta reda på om det finns efterfrågan av Dag 0 express eller inte, undersöks det i 

vilken utsträckning efterfrågan varierar efter kundsegment samt storlek på kunden. Vi har 

därför ställt upp följande hypoteser och dessa testas med hjälp av en logistisk regressions-

analys. Valet av logistisk regression ter sig naturlig då den beroende variabeln efterfrågan är 

operationaliserad till en binär variabel som endast har två möjliga utfall1.  

1. Befintliga kunder2 är mindre intresserade av Dag 0 express då de är vana vid att inte få 

tjänsten till skillnad från potentiella kunder3. 

2. Mindre kunder är mer benägna att efterfrågan Dag 0 express i och med att deras lager är 

mindre jämfört med större kunder4. 

3. Data 
Datamaterialet som används för klusteranalys har vi fått tilldelat från företag X och utgörs av 

deras försäljningssiffror och marknadsandel uppdelat på diverse regioner i Sverige. 

Datamaterialet innehåller bland annat antal sommar- och vinterdäck som sålts under år 2014 

samt det första kvartalet 2015. För att avgöra i vilka regioner försäljningen går bättre 

respektive sämre har vi även fått information om marknadsstorlek uppdelat i 21 län vilket 

presenteras i bilaga 1.  

                                                
1 Omkodning av den beroende variabeln diskuteras i dataavsnitt. 
2 Kunder som har företag X som huvudleverantör 
3 Kunder som inte har företag X som huvudleverantör 
4 Storlek på kunden mäts i antal däck kunden i genomsnitt säljer per år 
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PL_S Antal sålda sommardäck för personbilar och lätta lastbilar/Län 

PL_W Antal sålda vinterdäck för personbilar och lätta lastbilar/Län   

LB_S Antal sålda sommardäck för lastbilar och bussar/Län 

LB_W Antal sålda vinterdäck för lastbilar och bussar/Län 

MA_PL Marknadsandelen för personbilar och lätta lastbilar/Län 

MA_LB Marknadsandelen för lastbilar och bussar/Län   

 Tabell 1. Variabler för klusteranalys 
 

Vid logistisk regressionsanalys används datamaterialet som utgörs av respondenters 

webbenkätsvar och det innehåller bland annat fem variabler vilket presenteras i Tabell 2. 

Efterfrågan 
(Nominal) 

0=Ej efterfrågar Dag 0 express 
1=Efterfrågar Dag 0 express 

Kundsegment 
(Nominal) 

0=Befintliga kunder 
1=Potentiella kunder 

Storlek på kunden 
(Kvot) 

Antal däck kunden i genomsnitt säljer per år 

Pris 
(Ordinal) 

1 - 5 där 5 betyder ”väldigt viktigt” 

Leveranstid 
(Ordinal) 

1 - 5 där 5 betyder ”väldigt viktig” 

Tabell 2. Variabler för logistisk regressionsanalys 

Variabeln efterfrågan berör frågan ”Skulle ni beställa mer om det erbjuds leverans samma 

dag?” och mäts på nominalskala. Respondenterna som angav svarsalternativet ”Vet ej” 

omkodats som ”Nej” eftersom de antagligen inte har lika stort behov av förkortade 

leveranstiden inom en snar framtid jämfört med de som svarade ”Ja”. Variablerna pris och 

leveranstid mäts på ordinalskala och fastställer utsträckningen av respondenterna värdering 

av pris respektive leveranstid vid beställning av däck.  
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4. Resultat 
4.1. Klusteranalys 
4.1.1. Val av likhets-/avståndsmått  

Som vi ser i Tabell 3 är våra variabler högt korrelerade med varandra vilket indikerar att 

multikollinearitet existerar i datasetet. Vi har därför valt att använda Mahalanobis 

avståndsmått som åtgärd då det justerar för både korrelation och viktning av samtliga 

variabler. Avståndsmatrisen finns i bilaga 2. 

 PL_S PL_W LB_S LB_W MA_PL MA_LB 

PL_S 1 0,908 0,898 0,899 0,785 0,765 

PL_W 0,908 1 0,810 0,873 0,583 0,488 

LB_S 0,898 0,810 1 0,980 0,588 0,709 

LB_W 0,899 0,873 0,980 1 0,525 0,618 

MA_PL 0,785 0,583 0,588 0,525 1 0,895 

MA_LB 0,765 0,488 0,709 0,619 0,895 1 

 Tabell 3. Korrelationsmatris mellan variabler, N=21 

4.1.2. Centroid  

Med centroid metoden utläses nio kluster.  I Tabell 4 presenteras vilka objekt tillhör vilket 

kluster. Kluster 4 – 9 blir ingen grupp utan består endast av ett objekt. Klusternummer syftar 

på i vilken ordning klustren slås ihop. 

 Län 

Kluster1 Blekinge, Gävleborg, Jönköping, Kronoberg, Uppsala, Södermanland, Dalarna, 

Örebro, Jämtland, Halland 

Kluster2 Norrbotten, Västmanland, Västerbotten  

Kluster3 Stockholm, Östergötland  

Kluster4 Gotland  

Kluster5 Kalmar  

Kluster6 Värmland  

Kluster7 Skåne  

Kluster8 Västra Götaland  

Kluster9 Västernorrland  

Tabell 4. Klustring med hjälp av centroid metod 
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4.1.3. Single-linkage  

Med single-linkage metoden har vi sju kluster där kluster 1 innehåller de flesta län. Detta för 

att metoden definierar avståndet mellan klustren som närmaste punkter i de två skilda 

klustren. Därmed tar den inte hänsyn till andra punkters positioner i klustret vilket resulterar i 

att de flesta län hamnar i kluster 1. 

 Län 

Kluster1 Blekinge, Gävleborg, Jönköping, Kronoberg, Uppsala, Södermanland, Dalarna, 

Örebro, Norrbotten, Halland, Västmanland, Västerbotten, Jämtland, Gotland  

Kluster2 Stockholm, Östergötland  

Kluster3 Kalmar  

Kluster4 Värmland  

Kluster5 Skåne  

Kluster6 Västra Götaland  

Kluster7 Västernorrland  

Tabell 5. Klustring med hjälp av single-linkage metod 
 

4.1.4. Complete-linkage  

Med complete-linkage metoden erhåller vi åtta kluster. Till skillnad från single-linkage 

metoden verkar denna metod generera kluster med jämnare antal objekt. Klustren blir mer 

krökta än klustren med single-linkage som tenderar att bli mer utdragna och långsträckta.  

 Län 

Kluster1 Blekinge, Gävleborg, Jönköping, Kronoberg, Uppsala, Södermanland, Jämtland, 

Halland 

Kluster2 Dalarna, Örebro, Norrbotten  

Kluster3 Stockholm, Östergötland  

Kluster4 Västerbotten, Västmanland  

Kluster5 Gotland, Kalmar  

Kluster6 Västra Götaland 

Kluster7 Värmland  

Kluster8 Skåne, Västernorrland 

Tabell 6. Klustring med hjälp av complete-linkage metod 
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4.1.5. Average-linkage  

Vid användning av average-linkage metod erhålls tio kluster som anses vara en hybrid av de 

två metoderna. Average-linkage metoden definieras av att avståndet mellan klustren beräknas 

genom att nyttja det genomsnittliga avståndet mellan parvisa observationer från respektive 

kluster. Därmed finns det likheter mellan centroid metod och average-linkage metod då de 

inte är känsliga mot extrema värden. I vårt fall innehåller kluster med average-linkage metod 

jämnare antal objekt än kluster med centroid metod. Dock finns det svårigheter i tolkningen 

av resultatet med att avgöra vilken metod som genererar de mest optimala klustren. 

 Län 

Kluster1 Blekinge, Gävleborg, Jönköping, Kronoberg, Uppsala, Södermanland, Jämtland, 

Halland 

Kluster2 Dalarna, Örebro, Norrbotten  

Kluster3 Stockholm, Östergötland 

Kluster4 Västerbotten, Västmanland  

Kluster5 Gotland  

Kluster6 Kalmar  

Kluster7 Värmland  

Kluster8 Skåne  

Kluster9 Västra Götaland  

Kluster10 Västernorrland  

Tabell 7. Klustring med hjälp av average-linkage metod 
 

 

4.1.6. Ward 

Med Wards metod genereras kluster med färre antal objekt och antalet objekt i varje kluster 

är jämnare jämfört med andra metoder. Vi har valt nio kluster utifrån 𝑅!  - och RMS- värde 

kriterier. Förändring i RMS-värdet mellan tio och nio kluster är 0,455 vilket är relativt stor5 

enligt Tabell 9. Detta indikerar att nio kluster kan vara en bra kandidat som den slutliga 

klustringslösningen och dessa kluster förklarar ca 92 % av variansen vilket anses tillräckligt 

bra. I Tabell 8 presenteras vilka objekt tillhör vilket kluster.  

 
 

                                                
5 1,1746 - 0,7196 = 0,455 
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 Län 

Kluster1 Blekinge, Gävleborg, Jönköping, Kronoberg, Uppsala, Södermanland, Jämtland  

Kluster2 Dalarna, Örebro, Halland  

Kluster3 Norrbotten, Västerbotten, Västmanland  

Kluster4 Stockholm, Östergötland 

Kluster5 Gotland  

Kluster6 Kalmar  

Kluster7 Västra Götaland, Skåne  

Kluster8 Värmland  

Kluster9 Västernorrland  

Tabell 8. Klustring med hjälp av Wards metod 
 
Kluster 1 representerar län med relativt lägre total marknadsandel. Det betyder dock inte att 

försäljningen går sämre i de länen eftersom alla län har olika marknadsstorlek. Kluster 2 

representerar län vars marknadsandel är lägre med tanken på dess marknadsstorlek och 

kluster 3 innehåller län vars marknadsandel är högre jämfört med dess marknadsstorlek. 

Kluster 4 och kluster 7 innehåller län med störst marknadsstorlek men företagets 

marknadsandel är lägre i de länen.  Kluster 5, kluster 6, kluster 8 och kluster 9 består endast 

av ett eget objekt. Således är det kluster 4 och kluster 7 som företag X skulle fokusera på då 

dessa områden har störst marknadsstorlek och det finns därför möjlighet att öka försäljningen 

genom marknadsföring. 

4.1.7. Val av klusteralgoritm  

Efter jämförandet av fem olika klusteralgoritmer har vi funnit vissa gemensamma mönster. 

Oavsett vilken metod som tillämpas hamnar Blekinge, Gävleborg, Jönköping, Kronoberg, 

Uppsala, Södermanland och Jämtland alltid i samma kluster. Kännetecken hos de nämnda 

länen är att de har relativt lägre marknadsandel. Stockholm och Östergötland ingår alltid i 

samma kluster och de representerar län med stor marknadsstorlek, men där försäljningen går 

sämre i relation till de övriga länen. Att Västmanland och Västerbotten hamnar i samma 

kluster kan bero på att antalet kunder i de länen är approximativt lika stora. Sista klustret 

innehåller alltid Västernorrland vilket beror på att Västernorrland står först i rangordningen 

för marknadsandel vilket gör det svårt att finna län som liknar Västernorrland. Vi finner även 

att kluster med Wards metod är ”snittet” av de fem algoritmerna. Vi väljer därför att förlita 

oss på resultatet av Wards metod då den anses vara mest robust och genererar undergrupper 

som är mest homogena och tolkningsbara.  
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Tabell 9. Klusterhistoria för Wards metod 
4.1.8. Kritik 

Klusteranalysen har gett kluster som innehåller liknande län vilket gör det möjligt att utläsa i 

vilka län försäljningen går bättre respektive sämre genom att ta hänsyn till flera dimensioner 

samtidigt. Av de fem klusteralgoritmerna som vi har jämfört genererar Wards metod mest 

optimala kluster trots att inte alla län blir grupperad utan några står kvar ensamt i ett kluster. 

Detta kan ha att göra med att bara data för ett drygt år används i denna analys. Om underlag 

Antal 

kluster 

Sammanfogade kluster Frekvens RMS-värde 

för nya 

kluster 

𝑹𝟐 SSE 

mellan 

klustren 

20 GAVL BLEK 2 0.1303 1.00 0.017 

19 JONK CL20 3 0.1631 1.00 0.0362 

18 CL19 KRON 4 0.1794 .999 0.0433 

17 UPP SODER 2 0.3703 .998 0.1371 

16 DARL OREB 2 0.3904 .997 0.1524 

15 CL16 HALL 3 0.4430 .995 0.2402 

14 CL18 CL17 6 0.4494 .988 0.7759 

13 NORRB VSTMA 2 0.9044 .981 0.8179 

12 CL14 JAMTL 7 0.6160 .971 1.2669 

11 STHLM OSTGT 2 1.3279 .956 1.7632 

10 CL13 VSTBO 3 1.1746 .940 1.9413 

9 CL12 CL15 10 0.7196 .923 1.9912 

8 CL9 GOTL 11 0.9287 .890 3.9653 

7 CL11 CL8 13 1.2932 .810 9.6811 

6 CL7 KALM 14 1.5588 .714 11.519 

5 CL6 CL10 17 1.7164 .607 12.79 

4 VSTGT SKN 2 4.0781 .469 16.631 

3 CL5 VARM 18 1.9407 .328 16.891 

2 CL3 VSTNO 19 2.1550 .165 19.564 

1 CL2 CL4 21 2.4495 .000 19.776 
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från föregående år hade inkluderats i datamaterialet hade klusteranalysen genererat mer 

optimala kluster. 

4.2. Enkätundersökning 

Respondenterna består av företag X:s 928 kunder. Av de tillfrågade respondenterna 

besvarade totalt 132 respondenter enkäten vilket innebär en låg svarsfrekvens som uppgår till 

ca 14 %. Svarsfrekvenserna uppdelat på klustren som erhålls av Wards metod samt antal 

kunder som efterfrågar Dag 0 express redovisas i bilaga 6. 

Förutom i kluster 4 och kluster 7 uppgår antalet respondenter till mindre än 10 vilket är litet 

för att dra slutsatser utifrån. Därmed kommer vi fokusera på kluster 4 och kluster 7. Som 

tidigare nämnts innehåller kluster 4 och kluster 7 län där försäljningen går sämre i 

förhållande till dess stora marknadsstorlek. Svarsresultatet i enkätundersökningen antyder att 

efterfrågan på Dag 0 express finns i de länen, då approximativt hälften av respondenterna 

hävdar att de skulle beställa mer däck om möjligheten till Dag 0 express fanns.  

 
Figur 2. Skulle ni beställa mer om det erbjuds leverans samma dag?  

 

I Figur 2 redovisas det att efterfrågan av Dag 0 express uppgår till ca 54, 9 % i kluster 4 och 

53,5 % i kluster 7. Fördelningen av efterfrågan är lite större hos kluster 4 än kluster 7 trots att 

skillnaden är marginell. Skillnaden testades med 𝜒!-test och resultatet blev att skillnaden inte 
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är statistiskt signifikant, dvs. fördelningen av efterfrågan är samma över klustren6. 

Testresultatet redovisas i bilaga 7. 

 

I Figur 3 och 4 redovisas deskriptiv statistik angående vad kunder i kluster 4 samt kluster 7 

tycker är viktigast med huvudleverantören. Resultatet påvisar att konkurrenskraftigt pris är 

viktigare än snabb leverans i både kluster 4 och kluster 7. Dessutom tycker många kunder i 

kluster 7 att en stabil businessrelation spelar en stor roll. 

 
Figur 3. Vad är viktigast med huvudleverantören? (kluster 4) 

 
 
 

 
Figur 4. Vad är viktigast med huvudleverantören? (kluster 7) 

 
 

I Figur 5 och 6 redovisas vad kunderna i kluster 4 och 7 tycker är acceptabelt för tjänstens 

pris. Svarsalternativen för denna fråga gavs från 50 SEK till 200 SEK. Bortsett från 

respondenterna som svarat ”Vet ej” angav majoriteten svarsalternativen 50 SEK och 100 

SEK.  
                                                
6 𝐻!:𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑎𝑣  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛  ä𝑟  𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎  ö𝑣𝑒𝑟  𝑘𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛 
𝐻!:𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑎𝑣  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛  ä𝑟  𝑒𝑗  𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎  ö𝑣𝑒𝑟  𝑘𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛 
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Figur 5. Hur mycket kan ni tänka er att betala extra för att få leverans samma dag?(kluster 4) 

 
 
 

 
Figur 6. Hur mycket kan ni tänka er att betala extra för att få leverans samma dag?(kluster 7) 

 
 

4.2.1. Kritik 

Vårt syfte är framförallt att utreda i vilka regioner genomförande av Dag 0 express skulle 

kunna öka framtida däckförsäljningen. För att företag X ska bestämma sig för att 

implementera tjänsten är det viktigt att undersöka om efterfrågan på förkortade leveranstiden 

överhuvudtaget existerar. Detta har vi undersökt med hjälp av en egen enkätundersökning. 

Problemet är att de flesta kunder inte är benägna att delta i enkätundersökningen vilket 

resulterar i en låg svarsfrekvens. Anledningen till att svarsfrekvensen är låg kan vara att 

tidpunkten som enkätundersökningen ägde rum var under den tid som bilverkstäderna har 

som mest att göra, de inte är intresserade av förkortade leveranstiden eller att de som får 

enkäten kanske inte är ansvariga för verksamheten och kan därför inte besvara enkäten vilket 

leder till ett stort bortfall. Detta försvårar givetvis vår möjlighet att dra en slutsats med hög 

tillförlitlighet. Dels har resultatet från klusteranalys använts för att öka svarsfrekvensen 

genom att fånga län med liknande egenskaper och då kan man anta att länen besvarar enkäten 

på liknande sätt. Detta ger en indikation på vilka kluster företag X kan fokusera på för att öka 

försäljningen. 
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4.3. Logistisk regressionsanalys 

I hypotesprövningen används den beroende variabel efterfrågan. De oberoende variablerna är 

kundsegment och storlek på kunden. Vi har valt att inte ha med likert variabler pris och 

leveranstid i modellen. Anledningen till att vi utesluter dessa variabler är framförallt att 

urvalsstorleken inte är tillräckligt stor och det är svårt att hävda att avståndet mellan varje 

steg är lika stora. Då vi endast intresserade av att kontrollera efterfrågan i samband med 

kundsegment och storlek på kunden så har variablerna pris, leveranstid och andra tänkbara 

faktorer valts bort. Deskriptiv statistik för pris och leveranstid finns istället som bilaga. 

Modellen som estimeras är således: 

𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎 = 𝑎 + 𝛽! ∙ 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑠𝑒𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝛽! ∙ 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘  𝑝å  𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛            

4.3.1. Antagande 

I Tabell 10 redovisas antal kunder som efterfrågar Dag 0 express respektive antal kunder 

som inte efterfrågar tjänsten. Enligt tabellen är andelen av kunder som efterfrågar Dag 0 

express större men skillnaden är inte så stor. 

Efterfråga Frekvens Procent Kumulativ frekvens Kumulativ procent 

0 60 45.45 60 45,45 

1 72 54.55 132 100,00 

Tabell 10. Frekvenstabell uppdelat på efterfrågan av Dag 0 express 
 

Antagandet om urvalsstorleken är uppfyllt då den rekommenderade urvalsstorleken i vårt fall 

är minst 20 per varje beroende grupp7. 

Korrelationer mellan variabler redovisas i Tabell 11. Det föreligger ett positivt samband 

mellan den beroende variabeln, efterfrågan, och variabeln kundsegment och ett negativt 

samband mellan efterfrågan och kundstorleken. Antagandet om multikollinearitet anses vara 

uppfyllt då ingen av de oberoende variablerna är högt korrelerad med varandra.  

 Efterfrågan Kundsegment Storlek på kunden 

Efterfrågan 1 0,513 – 0,294 

Kundsegment 0,513 1 0,038 

Storlek på kunden – 0,294 0,038 1 

Tabell 11. Korrelationsmatris mellan variabler, N =132 

                                                
7 Antal oberoende variabler är 2, således 10 x 2 = 20/beroende grupp 
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4.3.2. Analys 

Resultatet av hypotesprövningen redovisas med Tabell 12. 

Parameter Oddskvot 95 % -igt Wald konfidensintervall 

Kundsegment 23,523 6,276 88,164 

Storlek på kunden 1,000 1,000 1,000 

Tabell 12. Oddskvoter för variablerna 
 

Ur tabellen utläses att oddskvoten för variabeln kundsegment uppgår till 23,523 vilket 

innebär att oddset att en potentiell kund efterfrågar Dag 0 express ca 23,5 gånger högre än 

oddset att en befintlig kund efterfrågar tjänsten. Detta givet att kunderna säljer lika många 

däck per år. Däremot uppgår oddskvoten för storlek på kunden till 1.00 vilket innebär att 

storleken på kunden inte har någon betydelse.  

Vår hypotes om att befintliga kunder är mindre intresserade av Dag 0 express än potentiella 

kunder verkar stämma. Hypotesen om att mindre kunder är mer benägna att efterfråga Dag 0 

express i och med att deras lager är mindre jämfört med större kunder stämmer dock inte 

enligt resultatet. 

4.3.3. Goodness-of-Fit 

Från Tabell 13 utläses det att koefficienter är signifikant skilda från noll på 5 % 

signifikansnivå. Tabell 14 rekommenderar att använda den genomförda modellen samt 

modellen förklarar ca 38 % av variansen i den beroende variabeln efterfrågan. 

Parameter FG Koefficient Medelfel Wald 𝒙𝟐 P-värde för Wald-test 

Intercept 1 – 1,2732 0,6591 3,7316 0,0534 

Kundsegment 1 3,158 0,6741 21,9462 <.0001 

Storlek på kunden  1 – 0,00031 0,000097 9,9825 0,0016 

Tabell 13. Estimerade koefficienter och Wald-test 

Test Log likelihood-kvot 𝒙𝟐 FG P-värde för  𝒙𝟐 𝑹𝟐-värde 

Likelihood-kvot 63,175 2 <0,0001 0,3804 

Tabell 14. Likelihood-kvottest och förklaringsgrad 
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5. Slutsats  
I denna uppsats har fokus lagts på att utvärdera olika hierarkiska klustringsmetoder givet 

företag X:s försäljningsdata samt att utreda om Dag 0 express kan påverka framtida 

däckförsäljningen. Mahalanobis avståndsmått används för klusteranalys då multikollinearitet 

existerar i datamaterialet. Resultatet visar att Wards metod ger de mest optimala klustren som 

är mest tolkningsbara. Average-linkage metod genererar de näst bästa klustren men mindre 

tolkningsbar än klustren med Wards metod. Klustren med single-linkage metod genererar 

sämsta klustren med tanken på att de flesta län hamnar i en och samma kluster vilket inte är 

så meningsfull. 

Slutligen ser vi att genomförandet av Dag 0 express kan öka den framtida däckförsäljningen. 

Resultatet av logistisk regressionsanalys visar att sannolikheten att beställa mer däck om Dag 

0 express erbjuds är större hos potentiella kunder än befintliga kunder. Detta innebär att den 

förkortade leveranstiden möjligtvis kan locka kunder som inte har företag X som 

huvudleverantör och på så sätt kan försäljningen öka. I så fall är det lämpligaste priset på 

tjänsten mellan 50 – 100 SEK då majoriteten angav svarsalternativen 50 SEK och 100 SEK.  

I kluster 7 ser man dock att kunder värderar ett konkurrenskraftigt pris och en stabil 

businessrelation högre än att få däcken levererade samma dag. Göteborg och Malmö som är 

Sveriges näst och tredje största staden ingår i kluster 7. Det innebär att konkurrensgraden är 

mycket hög i de länen och faktorer som konkurrenskraftigt pris och stabil businessrelation 

kan därför värderas ännu viktigare än leveranstid. Därför ser vi att man främst bör fokusera 

på dessa områden innan man väljer att implementera Dag 0 express.  Kluster 4 speciellt 

Stockholms län påvisar däremot att det föreligger en högre efterfrågan på Dag 0 express än i 

de övriga länen. Där kan man lägga större fokus på att leverera däcken samma dag i syfte att 

öka både kundnöjdheten samt försäljningen. Deskriptiv statistik för Stockholm, Östergötland, 

Västra Götaland och Skåne redovisas i bilaga 8.  
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7. Bilaga  
 
Bilaga 1. Marknadsstorlek uppdelat i 21 län 
 

 
 
Bilaga 2. Mahalanobis avståndsmatris 
 

 

Län Antal registrerade bilar Rang 
Stockholm 

Västra Götaland 
Skåne 

Östergötland 
Jönköping 

Halland 
Dalarna 
Uppsala 

Värmland 
Gävleborg 
Norrbotten 

Örebro 
Södermanland 
Västernorrland 
Västerbotten 

Kalmar 
Västmanland 
Kronoberg 
Blekinge 
Jämtland 
Gotland 

 

964 617 
819 386 
667 372 
227 780 
194 428 
179 970 
177 287 
168 562 
165 298 
162 694 
159 473 
159 275 
150 369 
145 019 
144 846 
140 718 
140 264 
107 174 
87 596 
81 967 
38 852 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
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Bilaga 3. Dendrogram för olika hierarkiska klustringsmetoder 

Centroid metod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Single-linkage metod  
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 Complete-linkage metod 

 
 

 
 Average-linkage metod  
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Wards metod 
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Bilaga 4. Jämförelse mellan olika hierarkiska klustringsmetoder 8 
 

  
          Centroid metod           Single-linkage metod  

   

 
          Complete-linkage metod                 Average-linkage metod        Wards metod 

                                                
8Grön: Kluster1, Gul: Kluster2, Röd: Kluster3, Blå: Kluster4, Brun: Kluster5 
Rosa: Kluster6, Svart: Kluster7, Lilla: Kluster8, Vit: Kluster9, Orange: Kluster10 
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Bilaga 5. Enkätfrågor 

Hej! Vi är två studenter från Uppsala Universitet och håller för närvarande på att jobba med vår c-uppsats i 

Statistik. Vi gör en undersökning, på uppdrag av däcktillverkaren X, hur stort intresse för snabb leverans finns i 

XX län. Enkäten riktar sig därmed till däckaffärer som finns i XX län. Vi hoppas att ni vill hjälpa oss genom att 

svara på några korta frågor. Det kan ta ca 3 minuter för att slutföra.	  

1. Är företag X er huvudleverantör när det kommer till däckförsäljning? 

    (1) Ja     (2) Nej 

2. Vad är viktigast med huvudleverantör? 

    (1) Konkurrenskraftigt pris   (2) Snabb leveranstid   (3) Stabil businessrelation   

    (4) Övrigt: _________ 

3. Hur många däck säljer ni i genomsnitt per år?  

    ______________________________ 

4. Hur viktigt är pris när ni beställer däck? 

         (1)       (2)       (3)       (4)       (5)  

     ej alls viktigt                                         väldigt viktigt 

5. Hur viktig är leveranstid när ni beställer däck? 

         (1)       (2)       (3)       (4)       (5)  

     ej alls viktig                                           väldigt viktig 

6. Skulle ni beställa mer om det erbjuds leverans samma dag? 

     (1) Ja   (2) Nej  (3) Vet ej  

7. Om Ja, hur mycket kan ni tänka er att betala extra för att få leverans samma dag?  
 Välj det som mest acceptabelt enligt er 
 
     (1) 50 SEK  (2) 100 SEK  (3) 150 SEK  (4) 200 SEK  (5) Vet ej  

 

Tack för ert bidrag! 
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Bilaga 6. Svarsfrekvens uppdelat på klustren 
 
 
Kluster1 8 svar av 182 kunder (Varav 4 efterfrågar Dag 0 express)  

Svarsfrekvens: ca 4.4% 

Kluster2 10 svar av 79 kunder (Varav 2 efterfrågar Dag 0 express)  

Svarsfrekvens: ca 12.7% 

Kluster3 5 svar av 66 kunder (Varav 4 efterfrågar Dag 0 express)  

Svarsfrekvens: ca 7.6% 

Kluster4 51 svar av 167 kunder (Varav 28 efterfrågar Dag 0 express)  

Svarsfrekvens: ca 30.6% 

Kluster5 2 svar av 6 kunder (Varav 2 efterfrågar Dag 0 express)  

Svarsfrekvens: ca 33.3% 

Kluster6 2 svar av 33 kunder (Varav 2 efterfrågar Dag 0 express)  

Svarsfrekvens: ca 6.1% 

Kluster7 43 svar av 330 kunder (Varav 23 efterfrågar Dag 0 express)  

Svarsfrekvens: ca 13 % 

Kluster8 9 svar av 44 kunder (Varav 6 efterfrågar Dag 0 express)  

Svarsfrekvens: ca 20.5% 

Kluster9 2 svar av 21 kunder (Varav 1 efterfrågar Dag 0 express)  

Svarsfrekvens: ca 9.5% 

Total 132 svar av 928 kunder (Varav 72 efterfrågar Dag 0 express) 

Svarsfrekvens: ca 14.2% 
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Bilaga 7. 𝑥!-test av homogenitet 
 
 

Kluster Efterfråga 

Frequency 

Expected 

Cell Chi-Square 

Percent 

Ja Nej Total 

Kluster4 28 

27.67 

0.0039 

29.79 

23 

23.33 

0.0047 

24.47 

51 

 

 

54.26 

Kluster7 23 

23.33 

0.0047 

24.47 

20 

19.67 

0.0055 

21.28 

43 

 

 

45.74 

Total 51 

54.26 

43 

45.74 

94 

100.00 

Statistic DF Value Prob 

Chi-Square 1 0.0188 0.8910 
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Bilaga 8. Deskriptiv statistik för Stockholm, Östergötland, Skåne och Västra 
Götaland 

 

Stockholm 
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Östergötland 
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Västra Götaland 



34 
 

 

Skåne 



35 
 

 

 

 
 
 
 


