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Sammanfattning 
I denna rapport analyseras samsyn och skillnader mellan konsumenters och 
butikers uppfattning om vilka de avgörande framgångsfaktorerna är inom 
svensk digital livsmedelshandel. 
 
Svensk digital livsmedelshandel är en av de snabbast växande branscherna i 
Sverige. Den digitala livsmedelsbranschen har både renodlat digitala aktörer 
samt större hybrida aktörer med både e-handel och fysiska affärer.  
 
Huvudresultatet i undersökningen visar att aktörer och konsumenter i 
övergripande frågor är överens om vad som är viktigt, men att aktörerna tycks 
överskatta vikten av att personifiera hemsidorna med favoriter. Samtidigt 
underskattar de vikten av att hålla en prisnivå som är likartad den i fysiska 
butiker och vikten av för konsumenterna gynnsamt medlemskap. Samsyn finns 
kring vikten av att hemsidan är lättanvänd samt att hemleverans är den 
viktigaste formen av leverans. 
 
Det är av största vikt att aktörerna utvecklar strategier för att bli relevanta och 
attraktiva för konsumenterna, konkurrenskraftiga på marknaden, men också 
vinstskapande. I dagsläget är marknaden i en intressant fas med hög tillväxt och 
det finns stor potential för aktörer som lyckas bli framgångsrika. Stora 
investeringar görs och strategiska beslut tas, men den här rapporten menar att 
resurserna inte alltid läggs på saker som verkligen skulle göra skillnad för 
konsumenterna och göra dem lojala till en aktör vilket skulle ge den aktören en 
större del av deras inköpsbudget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Abstract  
In this research the differences and consensus between the consumers and the 
actors perception of the crucial success factors within Swedish online grocery 
shopping are being analyzed.  
 
Online grocery shopping is one of the fastest growing markets in Sweden. The 
online grocery shopping market encompasses both pure digital players and 
major hybrid actors with a combination of online and offline sales.  
 
The main result in this report show that consumers and actors agree on some of 
the main issues even though the actors seems to overrate the importance of 
making the webpages personalized with each customers favorites. At the same 
time they seems to underrate the importance of keeping the price at the same 
level as physical stores and the importance of favorable membership. There is 
consensus on the importance of an easy-to-use webpage and home delivery 
being the crucial form of delivery.  
 
It is of greatest importance that the actors develop strategies that make them 
relevant and attractive to consumers, competitive in the market and also 
profitable. The market is in a very interesting phase right now, experiencing high 
growth and there is a lot of potential for successful actors. Big strategic decisions 
and large investments are being made, but as this research suggests not always 
on things that really could make a difference for the consumers and could make 
them loyal to one actor and give that actor a greater part of their spend.  
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1 Introduktion 
Den här delen av arbetet syftar till att ge en bakgrund och introduktion till 
rapportens område samt problemformulering, syfte och avgränsningar.  

1.1. Bakgrund 
E-handel och digitaliseringen av branscher har fullkomligt exploderat de senaste 
tjugo åren. Det har förändrat både hur handeln bedrivs samt ändrat spelplanen 
för dess aktörer. I vissa fall har branscher totalt revolutionerats och 
digitaliseringen ersatt den fysiska handeln både genom e-handel men också 
genom att tjänster och prenumerationer ersatt varor inom exempelvis film och 
musik. (Det Stora Detaljshandelsskiftet, 2018) E-handeln fortsätter att växa 
starkt, tillväxten 2018 hamnade på 15 %, vilket motsvarar 77 miljarder SEK. (E-
barometern, 2018) 
 
2018 blev ett unikt år för e-handeln. Det var första året som sällanköpshandelns 
fysiska butiker förlorade försäljningsandelar till e-butikerna, som därmed också 
tog hela försäljningstillväxten. 13 % av butikernas försäljningsandelar gick 
istället till e-handeln. Det är en förändring som skett snabbt och kan jämföras 
med för bara tre år sedan då 77 % av sällanköpsvaruhandeln togs av de fysiska 
butikerna. Sällanköpshandeln har varit en föregångare inom e-handeln och vuxit 
snabbare än många andra branscher. (E-barometern, 2018)  
 
När all tillväxt sker online har en bransch nått sin brytpunkt, vilket i hög grad 
påverkar den fysiska handeln. Givet att ingen markant befolkningsökning eller 
inkomstökning skett kommer den digitala tillväxten ta marknadsandelar från 
den fysiska handeln vilket skapar ett behov av att kapa kostnader och 
konkurrensen om marknadsandelar hårdnar. I andra branscher som 
digitaliserats har den fysiska handeln börjat få stora problem när e-
handelsandelen närmar sig 15 %, även om brytpunkten kommer vid olika 
skeden och tidpunkter för olika branscher. Sällanköpshandeln har redan 
passerat brytpunkten medan 80 % inom detaljhandeln ännu inte nått dit. Ju 
större bransch, desto längre tid tenderar det ta innan brytpunkten nås. Efter 
brytpunkten och en viss tids priskrig koncentreras antalet aktörer och fysiska 
butiker minskar i antal.  
 
Detaljhandeln har vuxit betydligt långsammare än sällanköpshandeln men har 
de senaste åren visat på en starkare tillväxtkraft. Det förväntas få en betydande 
påverkan både på den digitala och fysiska handeln då omsättningen är stor. 
Hushållen lägger närmare 39 % av sin konsumtion inom detaljhandeln. 
Detaljhandeln har nu en e-handelsandel på 9,8 %. (Det Stora 
Detaljshandelsskiftet, 2018) 
 
En stor del av detaljhandeln är livsmedelsbranschen. I slutet av 1990-talet 
försökte sig flera stora aktörer såsom COOP, ICA, Bergendahl och Axfood på en 
digitalisering, men konsumenterna var inte redo och lösningarna var dyra. Tidigt 
2000-tal lades satsningarna ner. Därefter dröjde det några år innan nästa 
digitaliseringsförsök. Initialt drevs marknaden av renodlat digitala aktörer, samt 
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COOP som redan 2008 startade sin e-handels butik Mataffären. När tillväxten 
började ta fart anslöt sig även de större aktörerna i ett nytt försök. Och det 
visade sig vara i en mycket mognare marknad. Efter en seg start började e-
handeln av livsmedel ta fart och tillväxten ökade snabbt, om än från låga nivåer.  
 
Under 2018 växte den digitala livsmedelsbranschen med 27 % och är därmed en 
av Sveriges mest snabbväxande branscher. Den digitala livsmedelsbranschen är 
nu uppe i en andel av 1,9 % motsvarande 5,8 miljarder kronor. (E-barometern, 
2018) Livsmedelsbranschen i sig förutspås öka med 1 % per år, så i princip all 
tillväxt tas ifrån de fysiska butikernas tillväxt. Sett utifrån hur snabbt branscher 
kan digitaliseras är livsmedelskartan på väg att målas om även om det är ett tag 
kvar innan e-handeln av mat utgör ett riktigt hot mot de fysiska butikerna. 
(Digital mathandel, 2018) 
 
1.2 Problemformulering  
E-handeln är inne i en intensivt expansiv fas där det görs stora investeringar och 
strategiska beslut fattas för att vinna marknadsandelar. Det är därför intressant 
att undersöka vilka satsningar aktörerna tror är viktiga samt vad som är viktigt 
för konsumenterna. Av den anledningen syftar rapporten till att undersöka 
harmonin mellan aktörerna och konsumenterna. 
Detta utifrån problemformuleringen:  
 

Vad är samsyn och skillnader mellan konsumenternas kontra butikernas 
uppfattning om de avgörande framgångsfaktorerna inom svensk digital 

livsmedelshandel? 
 
Med tilläggsfrågan: 
Hur väl anser konsumenterna att aktörerna levererar inom framgångsfaktorerna 
samt hur väl tror aktörerna att konsumenterna anser att de levererar? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för den harmoni som finns 
mellan hur aktörer och konsumenter ser på vad som är viktigt vid e-handel av 
livsmedel. Eftersom e-handeln av livsmedel är inne i en så intensivt expansiv fas 
är det extra intressant att undersöka om de enorma satsningar som görs är inom 
rätt områden och kan lada till nöjdare och mer lojala kunder. 
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet hanterar svensk digital livsmedelshandel med konsumenter. B2B 
lösningar kommer inte beröras, inte heller matkassar. Undersökningen gäller 
enbart lösplock och aktörer som erbjuder fullsortimentlösningar. Med aktörer 
avses i denna uppsats butiker med e-handel av livsmedel mot konsument. 
Undersökningen tittar enbart på konsumenter som har e-handlat mat och vad de 
anser är viktigt.  
 



 

 3 

2 Teori 
I det här kapitlet behandlas modeller kring vad som får konsumenter att e-handla 
livsmedel samt hur lojalitet kan främjas. Dessutom berörs teorier kring samband 
mellan e-handel av livsmedel och miljö.  

2.1 Applicerbara modeller på digital livsmedelshandel 
När handeln flyttas från fysiska butiker till nätet förändras konsumenternas 
upplevelser och köpmönster. Det är en stor förändring att gå från att med sina 
sinnen välja ut frukt och grönt till att klicka i önskad varukorg i en lista. En 
diskontinuerlig innovation, som e-handel av livsmedel betecknas som, 
kännetecknas av att omställningen tenderar att bli mer utdragen och 
problematisk än för andra innovationer vilket varit en bidragande orsak till att 
digital livsmedelshandel initialt vuxit långsamt. (Hand et. al, 2009) Vad som 
faktiskt är avgörande för om en konsument börjar e-handla eller inte är delvis 
omtvistat. Det finns en rad olika teoretiska modeller som använts för att 
analysera hur motivation, acceptans och triggers påverkar möjligheter och 
incitament för att börja e-handla livsmedel. Nedan beskrivs de modeller som 
bedömts vara mest relevanta och i flertalet fall använts för att analysera just e-
handel av livsmedel samt i vissa fall anpassats för att bättre kunna analysera e-
handel av livsmedel.  
 

2.1.1 TAM 
TAM står för teknologi (Technology) accepterande (Acceptance) modell (Model). 
TAM används för att förklara varför kunder väljer att acceptera en ny 
teknik/teknikanvändning eller inte, samt hur man kan öka dess acceptans med 
hjälp av design. Det finns två aspekter som påverkar en kunds attityd gente att 
anta en ny teknologi; 

• PU (perceived usefulness) – upplevd användbarhet 
• PEOU (perceived ease of use) – upplevd enkelhet 

 
PU beskriver till vilken utsträckning en person känner att användandet av ett 
system kan förbättra dess prestation och PEOU beskriver i vilken utsträckning 
ett system kan användas utan ansträngning. (Sreeram et. al 2017) Dessa två 
påverkar en konsuments BI (Behavioural Intention) – beteendemässig avsikt 
som avgör huruvida en person kommer anta ett nytt beteende eller inte.  
 
TAM har använts sedan uppkomsten 1987 och det har gjorts smärre justeringar 
och skapats versioner av modellen såsom TAM2, Tam3 och utökad TAM för e-
handel. Baueová & Klepek (2018) gjorde en anpassning för e-handel av just 
livsmedel. Där observerades att PU påverkar det faktiska beteendet betydligt 
mer än PEOU eftersom konsumenterna dras till funktionaliteten och 
användandet i större utsträckning än att de använder ett system för att det är 
enkelt. En TAM modell modifierad för just digital livsmedelshandel visar att 
PEOU påverkar PU, som i sin tur har ensam påverkan på BI, det vill säga 
intentionen att köpa. Det är därför grundläggande att konsumenten möter en 
enkel och lättnavigerad layout och ett tilltalande interface på butikens hemsida 
för att konsumenten ska handla Samtidigt är det framförallt PU och upplevda 
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fördelar som kommer påverka konsumenter att börja e-handla livsmedel. 
(Baueová & Klepek, 2018)  
 

2.1.2 TRA blir TPB  
I TRA (the Theory of Reasoned Action) är det konsumentens attityd mot 
beteendet som avgör dess beteende. Konsumentens åsikter om beteendet styr 
uppfattning, snarare än om tjänsten i sig är bra och användbar. Det påverkas 
också av huruvida konsumenten uppfattar att beteendet är socialt accepterat. 
Modellen grundar sig i situationer där konsumenten har kontroll över 
situationen, vilket kritiserats då den tillämpas i många situationer där 
konsumenten inte alls upplever sig ha kontroll över situationen.  
Modellen har utökats genom att lägga till PBC (perceived behavioural control), 
det vill säga konsumentens subjektiva tro på sin egen förmåga att utföra 
beteendet. Med tillägget PBC blir modellbenämningen TPB istället för TRA. TPB 
beskriver influenser och mekanismer bakom medvetna beslut. Attityden 
gentemot ett beteende påverkar och påverkas av den sociala norm som personen 
upplever råder som i sin tur påverkar och påverkas av PBC. Dessa tre påverkar 
en persons intentioner som slutligen påverkar beteendet tillsammans med PBC.  
 
TPB fyller sitt syfte väl om den används för att undersöka konsumenter av digital 
livsmedelshandel. I och med att det kan upplevas som svårt att söka och handla 
på internet är det lämpligt att använda TPB-modellen eftersom med PBC som 
faktor. (Hansen, 2008)  
 
 

2.1.3 MOA  
MOA står för motivation (Motivation), möjlighet (Opportunity) och förmåga 
(Ability). I MOA är det just motivation, möjlighet och förmåga som avgör om 
något accepteras.  
 
Motivationen avgörs av till vilken grad en kund är redo, har vilja, intresse och 
önskan att engagera sig i ett beteende samt ta beslut, uppmärksamma och 
processa information. Inom e-handel av livsmedel kan detta översättas till att 
upplevda fördelar med att e-handla matvaror avgör kundens önskan att göra så.  
 
Möjligheten avgörs av möjligheten att nå sina mål i en given situation. Inom e-
handel av livsmedel innebär det att det inte finns några fysiska eller tekniska 
begränsningar som hindrar kunden från att använda internet och sin tekniska 
enhet samt att det finns leverans dit kunden befinner sig. 
 
Förmågan avgörs av om ett genomförande är möjligt utifrån kundens resurser 
såsom allmän kunskap, intelligens och pengar. Inom e-handel av livsmedel 
innefattar det en kunds datavana. Om en kund upplever sig som datakunnig 
kommer denne med större sannolikhet vara mer öppen för att handla mat online 
än om det upplevs svårt att sitta vid en dator. Det innefattar också att det 
grundläggande kravet att kunden har pengar på kontot är uppfyllt, eller att 
denne kan handla på kredit. (Van Droogenbroeck & Van Hove, 2017) 
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2.1.4 Varför e-handel? 
Det råder skilda meningar ifall det är personliga drag, eller hushållets drag som 
är mest avgörande vid eventuell övergång till att e-handla livsmedel. Van 
Droogenbroeck & Van Hove (2017) argumenterar för att det mest avgörande för 
motivationen att e-handla livsmedel är hushållets karaktäristiska 
drag/sammansättning.  
 
Tidsbesparing nämn ofta som en anledning till att börja e-handla mat och 
behovet av tidsbesparing kan i stor utsträckning påverkas av hushållets 
arbetssituation, storlek och sammansättning. Tid kan ses som en resurs som man 
har mycket eller lite av, beroende på livssituation. Personer som arbetar mycket 
eller har små barn har mindre fri tid, utan måsten och arbete. Att handla mat är 
en tvingande syssla som tar tid från den fria tiden. Ju mindre fri tid en person har 
desto mer motiverad kan en person anses vara att börja e-handla livsmedel. 
Därför menar Droogenbroeck & Van Hove (2017) att hushåll med stor 
arbetsbörda och små barn är mer motiverade att börja e-handla mat.  
 
Förutom tidsbesparing nämns ofta bekvämlighet som en stark anledning till att 
handla livsmedel online. Matinköp består ofta av stora varukorgar med många 
varor. Ju fler personer det är i ett hushåll, desto mer varor måste inhandlas och 
desto tyngre blir varukorgarna. Större hushåll kan därför ses som mer 
motiverade att börja e-handla än mindre hushåll. Åldern på barnen kan ha 
samma effekt, då små barn ofta kräver inköp av blöjor och barnmat samt att det 
kan vara besvärligt att gå och handla med små barn vilket kan öka motivationen 
att handla hemifrån när barnen sover eller är sysselsatta med annat.  
 
De mest signifikanta faktorer som påverkar motivationen att e-handla livsmedel 
är hushållets storlek, små barn i familjen samt andel heltidsarbetande vuxna. 
Detta gäller dock fortfarande bara motivationen att handla medan möjligheterna 
till adoption av digital livsmedelshandel ofta är personlig (ålder, kön etc.) medan 
motivationen snarare går att återfinna i hushållet. (Van Droogenbroeck & Van 
Hove, 2017) 
 
Även om motivationen att börja e-handla livsmedel finns så krävs ofta något mer 
för att en person faktiskt ska börja handla. Stora omvälvande händelser i livet 
såsom exempelvis att skaffa barn, bli sjuk, flytta till hus och att föräldrarna blir 
sjuka och behöver hjälp blir i detta sammanhang situationsanpassade triggers 
som i stor utsträckning verkar kunna påverka människor till att faktiskt börja e-
handla livsmedel. (Van Droogenbroeck & Van Hove, 2017) (Hand et. al, 2009)  
Om situationen som uppstått gått över kunde det leda till att den 
situationsanpassade triggern var borta och personen i fråga slutade e-handla 
livsmedel. Detta skedde i första hand vid uppenbart tillfälliga händelser såsom 
sjukdom och vid behov av att handla åt äldre föräldrar. (Hand et. al, 2009)  
 
Att börja e-handla livsmedel verkar ofta vara utlöst av yttre omständigheter 
vilket också visar att det är enkelt att sluta. Många som handlar idag ersätter inte 
sina fysiska inköp utan e-handeln och de fysiska inköpen kompletterar varandra. 
Vid missnöje med tjänsten slutar många konsumenter rakt av att e-handla. 
Missnöjet består ofta av problem med sena leveranser, för dyra produkter och 
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icke levererade produkter. Vid handel med livsmedel verkar det vara motsatta 
alternativets nackdelar som drar konsumenter till att handla online eller i fysisk 
butik. (Harris et. al. 2017) 
 
Annat som är viktigt är sortimentet. För att öka kundnöjdhet är det bra att 
använda rabatter och unika erbjudanden i samband med medlemskap. Stort 
utbud har visat sig påverka kundnöjdheten. Man har sett att återkommande 
premier i form av rabattkoder eller presenter ökar den positiva känslan 
förknippad med e-handeln istället för att handeln ska ses som ett tråkigt måste. 
Även servicenivån är viktig för kundnöjdheten och lojaliteten. För att öka 
lönsamheten är det viktigt för aktörerna att få återkommande kunder, men 
självklart också nya kunder och att få dessa att bli återkommande.  
(Shreeram et. al. 2017) 

2.2 E-handel av livsmedel och miljö 
Eftersom inköp av livsmedel till stor del görs genom bilburna resor finns det stor 
miljömässig potential med e-handeln av livsmedel och dess möjligheter till 
komprimerade transporter. Idag är personbilar och persontransporter till större 
del än varutransporter ansvariga för Sveriges CO2-utsläpp. Så mycket som 20 % 
av persontransporterna genomförs i samband med privata inköp. Det finns stora 
förhoppningar om att e-handeln ska ta över och effektivisera en stor del av 
transporterna och göra dem dels färre, men också mer miljövänliga. Det finns 
begränsat antal studier gjorda över vilken faktisk energieffektivisering e-handeln 
skulle kunna leda till då det är oerhört komplext, men en omfattande studie 
förutspår en möjlig minskning av koldioxidutsläppen med 7 % inom 15 år och 
med en längre tidshorisont en minskning med 30 %. Detta förutsätter att 
transportbolagen arbetar med en energieffektiv transport med hög fyllnadsgrad 
och effektiva rutter. Studien behandlade e-handel i stort och inte specifikt 
livsmedel. Hur stor energibesparingen kan bli beror på en rad faktorer, 
exempelvis färdmedelsfördelning, handlingsfrekvens, kedjeresor, avstånd till 
butiken, leveransens tidsfönster och framförhållning.  
  
Möjligheten att få så effektiva leveranser som möjligt är påverkas av tidsfönstret 
för leveransen. Det är framförallt lösplocket som är bäst ur miljösynpunkt då det 
med störst sannolikhet kan ersätta bilburna inköpsresor. Det finns stor potential 
att minska miljöpåverkan vid e-handel av livsmedel, men det krävs rätt 
förutsättningar och förändrade konsumentmönster. Redan idag antas e-handel 
av livsmedel utgöra en minskad energianvändning, men mycket återstår. Störst 
miljövinst antas förekomma i medelstora städer, medan det framförallt är i 
storstäderna som det e-handlas livsmedel. 
 
Något som står i vägen för att e-handel av livsmedel ska gynna miljön är att 
rapporter visat att kunderna fortsätter handla i fysisk butik i stor utsträckning. 
Framförallt är det komplementhandling som orsakar extra bilburna resor till 
mataffären. Det finns en klar potential att minska antalet resor, men det krävs 
också en bättre planering bland kunderna. Något annat som skulle underlätta är 
om det finns fler mindre närbutiker som man kan komplementhandla från. 
(Henriksson et. al 2018)  
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3 Metod 
Här förklaras och argumenteras för de forskningsmetoder som används i 
rapporten.  

3.1 Litteraturstudier  
För att få en teoretisk inblick i hur e-handel med livsmedel har utvecklats och 
analyserats har en litteraturstudie genomförts. Olika teoretiska modeller som 
använts för att analysera och förstå digital livsmedelshandel har avhandlats och 
valet föll på att beskriva de tre som ansågs mest lämpliga. Detta för att de är 
allmänt accepterade som relevanta modeller och har använts i flera fall för att 
analysera just digital livsmedelshandel och till viss del också justerats för att 
passa väl till att användas i just de sammanhangen.  
 

3.2 Enkäter 
Enkäter är en bra metod när man är ute efter kvantitativa svar. För att få en bred 
bild av hur konsumenter ser på sin e-handel av livsmedel var det nödvändigt att 
få in svar av en kritisk massa vilket ledde till att enkät blev det mest lämpliga 
alternativet. Hade intervjuer valts istället hade antalet svar sjunkit radikalt och 
även om svaren då hade blivit mer djupgående och kvalitativa hade det inte getts 
möjlighet att göra jämförelser på samma sätt. Eftersom enkäter ger så mycket 
bra statistik är det möjligt att göra korsanalyser och hitta samband som annars 
hade varit väldigt svåra att hitta. För att göra som Ejlertsson (2014) 
rekommenderar och ge deltagarna en möjlighet att gå djupare och uttrycka sina 
egna åsikter formulerades en mängd fritextfrågor där respondenterna kunde 
skriva sina åsikter om viktiga frågor, något som förvånansvärt många gjorde. En 
fördel med att använda enkät är att den kan skickas till människor över stora 
geografiska områden så att den geografiska faktorn inte spelar någon roll.  
 
En nackdel med enkäter är att det krävs både datavana (i de fall de skickas ut 
elektroniskt) och språkkunskaper för att kunna besvara den vilket i sin tur 
skapar begränsningar i deltagarunderlaget. Den här enkäten riktar sig till 
personer som e-handlat mat i Sverige så det bör ha ytterst begränsad påverkan 
på enkätens resultat. Som i alla undersökningar finns risk för att frågor 
misstolkas eller är otydliga och för att undvika detta har det i alla frågor funnits 
möjlighet att svara ’vet ej’. (Ejlertsson, 2014) 
 

3.2.1 Tillvägagångssätt 
Enkäten togs fram och frågorna formulerades utifrån rekommendationer i 
Ejlertssons (2014) bok Enkäten i praktiken. De mest relevanta områdena inom e-
handel av livsmedel identifierades med hjälp av teorier kring e-handel av 
livsmedel vartefter frågeområden och direkta frågor skapades. För att få en så 
klar bild som möjligt formulerades frågor kring samma områden till både 
aktörer och konsumenter. Aktörerna fick frågor kring vad de tror att 
konsumenterna tycker är viktigt och hur väl de tycker aktörerna presterar inom 
samma område, medan konsumenterna fick besvara hur viktigt de tycker 
respektive område är samt hur väl de anser att aktörerna presterar inom samma 
område. För att ge konsumenter och aktörer möjlighet att så snarlikt som möjligt 
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tolka både frågor och svarsalternativ användes flervalsfrågor där deltagarna fick 
skatta sin upplevelse från 1- inte viktigt/bra alls till 10 – väldigt viktigt/bra. Det 
skapade möjligheter till enkla sammanställningar där resultatet kunde jämföras 
och analyseras på en rad olika sätt. För att påvisa skillnader och likheter 
redovisas resultatet i stapeldiagram. I tillägg utformades en rad fritextfrågor för 
att fånga in ytterligare information som kunderna ville förmedla som viktig, 
precis som aktörerna hade möjlighet att göra i intervjuerna. Därmed blev det 
möjligt att låta enkäterna bli mer djupgående. Hemsidan som använder är 
www.webbenkater.com 
 

3.2.1.1 Enkäten för konsumenterna 
Enkäten till konsumenterna delades på Facebook samt publicerades i olika mat-
relaterade forum samt delades ut vid storköp, öppna förskolor och köpcentrum.  
 
För att få ett så rättvisande och relevant resultat som möjligt, utifrån 
frågeställningen, är urvalet begränsat till att innefatta personer som har e-
handlat livsmedel. Underlaget kan inte anses vara till fullo generaliserbart då det 
är svårt att begränsa och exakt veta vilka som besvarar enkäten när den 
publiceras på internet, men bör kunna ge en fingervisning och inspirera till 
ytterligare studier inom området. (Ejlertsson, 2014) 
 
Enkäten besvarades av 178 personer. 51 svar sorterades bort på grund av att de 
angett att de inte e-handlat livsmedel. Av återstående 127 respondenter var 45 
män och 82 kvinnor. Majoriteten var i åldern 30-45 år, var sambo, bodde i 
storstad och hade två barn. Enkät finns i Bilaga 1. 
 

3.2.1.2 Enkäten för aktörerna 
För att få relevanta svar kontaktades e-handelschef eller e-handelsansvarig för 
alla större aktörer, det vill säga: Coop, City Gross, Hemköp, Willys, Mathem, ICA, 
mat.se samt mindre, nystartade Fodi. De som fyllde i enkäten var Coop, City 
Gross, mat.se och Fodi. Mathem och Hemköp började fylla i enkäten, men 
fullföljde den inte.  
 
Eftersom ICA:s e-handelsstrategi bestäms lokalt av varje ICA-handlare som valt 
att erbjuda e-handel så skickades enkäten ut till butikschefer för 20 slumpvis 
utvalda ICA-butiker i Sverige. 12 av dessa svarade på enkäten. För att få en bra 
balans i svaren så räknades ett medelvärde ut för alla svar som i resultatet fått 
motsvara ICA:s enkätsvar. Enkäten återfinns i bilaga 2. 
 
Anledningen till att enkäten skickades ut, istället för att frågorna ställdes 
muntligt vid intervjun var att den byggde på samma skattningsfrågor som 
enkäten för konsumenter och den typen av frågor är lättare att svara på i en 
enkät samtidigt som det gav aktörerna möjlighet att fundera igenom frågorna 
ordentligt innan de svarade vilket är en av enkäters fördelar (Ejlertsson, 2014) 
En annan anledning var att de tillfrågade är högt uppsatta chefer inom 
högaktuella områden och en enkät tar mindre tid att besvara än att gå med på en 
hel intervju så förhoppningen var att öka svarsfrekvensen.  
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3.3 Intervjuer 
Intervju är en bra metod när man söker kvalitativ information. Vid intervjuer 
finns alltid en risk för att den som ställer frågan färgar respondenten och får 
personen i fråga att svara på ett sätt som denne tror frågeställaren fördrar. 
Eftersom intervju skedde med högt uppsatta chefer så känns den risken liten.  
 
Antalet aktörer inom digital livsmedelshandel är litet så det fanns möjlighet att 
hålla intervjuer med alla aktörer som gick med på att medverka. E-
handelsstrategierna är ofta komplexa och det är svårt att få fram allt viktigt via 
enbart en enkät varför de kompletterades med intervjuer i de fall det var möjligt.  
Intervjumallen konstruerades utifrån rekommendationer från Trost (2005) bok 
Kvalitativa intervjuer. Valet föll på semistrukturerade intervjuer med en 
grundmall, men med möjlighet att lägga till och dra bort frågor beroende på vad 
aktören ansåg var viktigt. Intervjumallen finns i bilaga 3.  
 

3.3.1 Tillvägagångssätt 
Samma aktörer som kontaktades för enkäterna tillfrågades om de ville medverka 
i intervju. Coop, City Gross, mat.se och Fodi medverkade i intervjuer. Dessutom 
intervjuades två ICA butiker, en liten och en stor för att få ökad förståelse för hur 
ICA:s e-handelsmodell ser ut. Intervjuerna skedde både över telefon och i fysiskt 
möte.  

 

3.4 Fallstudie 
För att exemplifiera hur last mile kan se ut beställdes mat från de olika aktörerna 
vartefter leveranserna följdes.  
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4 Digital livsmedelshandel 
I det här kapitlet beskrivs den svenska digitala livsmedelshandeln mer i detalj för 
att ge en ökad förståelse för dess möjligheter och komplexitet.  
 
Digital livsmedelshandel har flera naturliga saker emot sig. Livsmedelshandeln 
kännetecknas av många produkter per order, tunga och känsliga varor med höga 
krav på både färskhet och kyla. Det skapar en mängd svårigheter som inte 
återfinns inom annan e-handel. Både logistik och frakt försvåras samtidigt som 
incitamenten för befintliga butiker att erbjuda e-handel begränsats av att de 
själva då måste stå för kostsamma delar, som kunden tidigare stått för, såsom 
plock, scanning och leverans. Sveriges låga befolkningstäthet är ytterligare en 
begränsande faktor som försvårar de så centrala delarna logistik och transport.  
 
Trots att Sverige kommit långt i sin digitala omställning och har en hög digital 
mognadsgrad (Det Stora Detaljshandelsskiftet, 2018) har det funnits barriärer 
även på kundsidan. Förtroendet för att alla led ska vara uppfyllda och att 
butikerna ska klara att leverera färskvaror av hög kvalité har varit lågt.  
 
Efter de stora matkedjornas nerlagda satsningar i början av 2000-talet var det 
stiltje ett tag. Men renodlat digitala aktörer tog vid och det som initialt gav 
branschen ett uppsving var matkassarna. Matkassar är färdiga kassar med frukt 
och grönt, kött eller mat med tillhörande recept i olika former som levereras till 
kunder. Det var väldigt populärt i början på 2010-talet, men med tiden växte 
även lösplocket, som påminner om handel i fysisk butik där kunden lägger 
önskade varor i varukorgen och lägger sin beställning.  2015 växte lösplocket om 
matkassarna i storlek. Nu står lösplocket för 70 % av omsättningen och 
fortsätter öka medan matkassar minskar. (Digital Mathandel, 2018) De större 
matkedjorna har en efter en startat upp sin e-handel igen och har de senaste 
åren gjort stora satsningar på sina digitala kanaler, vilket gjort att de knappat in 
på nätaktörernas försprång. Även om branschen fortfarande ses som omogen 
förutspås den växa lavinartat. I takt med allt större digitala satsningar har 
branschens tillväxttakt ökat och är nu den bransch i Sverige som växer snabbast. 
(Det Stora Detaljshandelsskiftet, 2018) 
 
Den snabba tillväxten drivs av främst två faktorer, dels att fler konsumenter vill 
handla och handlar mer samt att fler konsumenter får möjlighet att handla. 
Sveriges komplexitet i och med sin låga befolkningstäthet motverkas av att de 
större matkedjornas digitala satsningar gjort att e-handeln når längre ut på 
landet. Eftersom det logistiska nätverket redan finns på plats blir det mindre 
komplext att erbjuda näthandel längre ut på glesbygden. (E-barometern, 2018) I 
och med att många lokala matbutiker erbjuder e-handel når den längre ut i 
mindre städer och på landsbygd och når fler människor. Dock ser erbjudandena 
annorlunda ut, då leverans främst sker genom click and collect, det vill säga att 
kunden hämtar sin beställning i butiken, istället för hemleverans som i 
storstäder. Detta på grund av att logistiken blir både dyr och komplex vid långa 
avstånd till kunder. Tillväxten drivs också av att befintliga kunder ökar både 
frekvens och summa de handlar för.  
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E-handeln är en utmaning för aktörerna, som alla förlorar pengar på sin e-handel 
idag. Det som tidigare gjordes av konsumenterna måste nu utföras av butikerna, 
såsom scanning, plock och leverans. Det i samband med att en order består av 
många och känsliga varor med olika temperaturkrav och begränsad livslängd gör 
logistiken svår att få ihop.  
 
En beställning går till så att kunden går in på butikens hemsida eller app. Där 
klickar kunden i vilka varor denne vill ha och går sedan vidare till leverans. Där 
väljer kunden ett datum för leverans, vid hemleverans väljs också ett tidsfönster, 
vanligen ett par timmar då leveransen kommer ske. Därefter betalas varukorgen, 
vanligen med kort eller faktura och ordern går iväg till butiken som förbereder 
plockning.  
 
De flesta aktörer har stora centrallager varifrån varorna plockas. Det är stora 
lager med olika tempererade zoner där maten lagerhålls. De hybrida aktörerna 
använder till viss del också butiker varifrån de plockar varor, framförallt på 
landsbygd och mindre städer. I Sverige sker i princip all plockning manuellt. 
Efter att varorna plockats och packats lagerhålls maten i väntan på leverans. Den 
absolut vanligaste leveransformen är hemleverans när kunden är hemma, men 
leveransen kan gå till på olika sätt: 

- Hemleverans 
- Click and collect (upphämtning i butik) 
- Leverans till bil 
- Leverans till utlämningsställe 
- Leverans till lås box 
- Leverans direkt in i kylskåpet med smarta lås 

 
Internationellt sett har utvecklingen inom digital matvaruhandel gått långsamt i 
Sverige. De länder som kommit längst är Sydkorea med en e-handelsandel på 
närmare 20 %, Storbritannien med en e-handelsandel på 7,5 %, Japan med 7,5 % 
och Kina med 6,2 %. E-handeln är ofta koncentrerad till storstäderna och 
exempelvis London har betydligt högre e-handelsandel än landet i stort. 
Utmärkande för Sydkorea är att befolkningen är ung, teknikorienterad och 
intresserad. Något som alla dessa länder har gemensamt är att de har en hög 
befolkningstäthet vilket gör logistiken kring digital matvaruhandel enklare. I 
Europa har större aktörer som Orcada och Amazon fresh tagit stora 
marknadsandelar genom att använda sig av innovativa lösningar som 
exempelvis automatiserade lager med robotar. Internationellt används tekniken 
i mycket större utsträckning än i Sverige för att förenkla processer och 
effektivisera flöden både för aktörerna och konsumenterna. (Digital Mathandel, 
2018)  
 

4.1 Svenska konsumenter 
Enligt Digital Mathandel (2018) handlade en av tre svenska konsumenter mat via 
internet 2017, av dessa planerade 34 % att öka sina digitala matinköp medan 8 
% planerade att minska dem. Så många som en av åtta handlar större delen av 
sina livsmedel på nätet.   
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Den typiska konsumenten är barnfamiljer och de som handlar mest frekvent, det 
vill säga minst en gång i veckan, är mellan 26-45 år, har barn, sambo och är 
storstadsbo. Det är framförallt kvinnor som sköter e-handeln av mat. 
Utmärkande för dessa konsumenter är att de i stor utsträckning värderar 
tidsbesparingen och bekvämligheten det medför. Ett genomsnittligt köptillfälle 
online tar 41,9 minuter medan ett genomsnittligt köptillfälle i fysisk butik tar 
83,8 minuter och eftersom e-handeln kan utföras på annan disponibel tid blir 
besparingen förmodligen ännu större. Andra fördelar med e-handeln är att 
slippa gå i fysiska butiker, flexibel tid för beställningen och att man gör färre 
impulsköp. E-handelskunder spenderar mer pengar jämfört med konsumenter 
som handlar i fysisk butik, 1543 kr/vecka jämfört med 868 kr/vecka. Däremot 
verkar inte e-kunder särskilt lojala och använder sällan samma kedja online som 
i butik. (Digital Mathandel, 2018) 
 
Närmare hälften upplever att prisnivån online är högre än i fysisk butik och lika 
många anser att eventuell fraktkostnad är en nackdel. Barriären att inte se 
produkterna innan man handlar minskade under 2017.  
         
Det vanligaste är att kunder beställer sina livsmedel med hjälp av datorn, men 
den tappar i popularitet till förmån för mobil och ipad. Det är framförallt kvinnor 
som handlar via mobilen och de uppskattar i större utsträckning möjligheten att 
använda tiden under exempelvis kollektivresor. (Digital mathandel, 2018) 
 
Två av tre önskar hemleverans, men 15 % av dessa har inte tillgång till det. En av 
tre tycker det är viktigt med leverans samma dag. När det inte går att få leverans 
på önskad tid har två av fem konsumenter avstått från en beställning. Leveranser 
till låsta boxar och direkt in i kylskåpet har ökat i popularitet, men är fortfarande 
sällsynt och de minst populära alternativen.  
 
Tillväxten sker över hela Sverige, men e-handel av mat är klart vanligast inom 
storstäderna där Stockholm toppar listan. (E-barometern, 2018) Däremot är det 
framförallt på landsbygden som tillväxten sker. Mellan 2016 och 2017 ökade e-
handeln med hela 100 % på landsbygd/småstad. (Den fysiska handelsplatsen i 
en digital värld, 2018) 
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5 Resultat  
Här presenteras rapportens resultat, både från intervjuer och enkäter.  

5.1 Resultat – intervjuer   
Här presenteras resultatet från intervjuerna. Resultatet är kompletterat med 
relevant information från olika skriftiga källor. 

5.1.1 Coop 
Redan 2008 Coop öppnade Coop sin e-handelsbutik mataffären.se, som senare 
blivit Coop Online. Coop har kapacitet att leverera mat hem till närmare 60 % av 
hushållen och har utlämningsställen på 700 platser runt om i Sverige. Det 
vanligaste leveranssättet är hemleverans, men det skiljer sig åt mellan landsbygd 
och storstad. Det är framförallt barnfamiljer som e-handlar livsmedel hos Coop. 
(Digital Mathandel, 2018) 
 
Coop Online har 3 miljoner besökare på hemsidan varje månad och Claes Hessel, 
e-handelschef anser att hemsidan är bland det viktigaste med e-handeln. Låg 
friktion är viktig och både teknik och interaktion måste fungera. Sidan ska vara 
personifierad och innehålla favoriter och sparade varukorgar. Ett sätt att bistå 
kunderna att inte glömma någon vara, men också att få upp kvantiteten är att 
hemsidan påminner kunden om varor denne brukar handla. E-handel av 
livsmedel är en väldigt planerad typ av mathandel och impulsköp är ovanligt, 
något som man försöker ändra på. På Coop Online kan man beställa varor på tre 
sätt, via lösplock, matkassar och via köpklara recept. Via e-handeln får Coop 
möjlighet att samla in mycket information om sina kunder vilket på sikt gynnar 
dem, även om de i dagsläget inte har skapat en ultimat personifierad upplevelse. 
 
2017 öppnade Coop Online sin första dark store, det vill säga plocklager, utanför 
Stockholm på 6000 kvadratmeter med fler än 100 anställda. I slutet på 2017 
öppnade Coop sin saluhall på nätet där kunder kan beställa lite mer lyxiga varor, 
också från lokala aktörer. Just nu investerar Coop 100 miljoner kronor i att bygga 
en ny e-plattform med större kapacitet för att kunna tillgodose antalet 
beställningar. Samtidigt satsas det mycket på andra tekniska lösningar inom 
exempelvis röst för att öka sin handel. Coop erbjuder också leverans av mat, 
tillagad av kockar i deras dark store för att möta konkurrensen från 
restaurangbranschen.  
 
Idag har Coop ett lagersaldo som baseras på försäljningsprognoser snarare än 
faktiskt lagersaldo, men det pågår ett stort centralt arbete för att lagersaldot ska 
fungera bättre och vara närmare knutet till verkligheten. När arbetet är färdigt 
ska sortimentet styras av vad som faktiskt går att leverera. Coop arbetar även på 
att göra kundtjänsten mer tillgänglig, bland annat med chat-bootar.  
 
Coop har samma pris online som i butik och har sett att de kunder som börjar e-
handla handlar större volymer online än i butik. Ett genomsnittligt köp ligger på 
ca 1100 kr exklusive moms och transport. Coop har också sett att befintliga 
kunder som också börjar e-handla spenderar mer pengar totalt hos Coop. Vid 
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beställningar under 2000 kr tillkommer en utkörningsavgift på 49-79 kr 
beroende på om det är vardag eller helg. Minsta ordervärde är 500 kr.  
 
Claes Hessel menar att många konsumenter börjar e-handla mat i samband med 
att de får barn eftersom den egna disponibla tiden minskar. Det är 
bekvämligheten som driver e-handeln. Han menar att den delen av inköpen som 
består av varor man måste ha kommer handlas på nätet, medan den roliga 
shoppingen kommer göras i butik. När en kund prövar e-handeln så finns det ett 
tapp mellan köp ett och två samt två och tre, men därefter brukar de återkomma. 
(Hessel C, 2019) 
 

5.1.2 ICA 
Efter nedläggningen av försöket till central e-handel runt millennieskiftet 
pausade ICA sin e-handelstjänst. Däremot gjordes mindre satsningar av lokala 
ICA-handlare. 2007 startade Handla24 som erbjöd ett IT-stöd där lokala ICA-
butiker kunde erbjuda kompletterande e-handel. Butikerna betalade en 
abonnemangsavgift och Handla24 var behjälplig med teknisk support och stöd. 
Handla24 stödde handlarna så att inte en närliggande butik tilläts att ansluta sig 
till Handla24 då det riskerade skapa oönskad konkurrens för den redan anslutna 
butiken. (Mat på Nätet, 2018) Det har funnits flera andra lokala satsningar, bland 
annat Market online i centrala Stockholm som hade liknande koncept, men 
arbetade framförallt inom B2B. När ICA centralt startade sin e-handel 2014 lades 
de lokala initiativen ner. (Larsson M, 2019) 
 
ICA har den mest komplexa formen av e-handel eftersom alla ICAs butiker både 
ägs och drivs av handlarna själva. Det innebär att det är upp till den lokala 
handlaren om butiken ska erbjuda e-handel och under vilka förutsättningar och 
villkor det i så fall ska ske. Handlaren ansluter sig till ICAs centrala e-
handelstjänst där denne betalar en avgift beroende av vilka tjänster som 
används. Eftersom handlarna själva bestämmer lokalt pris, eventuell plockavgift 
samt fraktavgift innebär det i praktiken att ICA-butikerna konkurrerar med 
varandra på samma hemsida. (Larsson M, 2019) I dagsläget erbjuder ca 280 
butiker lösplock och 600 butiker matkassar via e-handel. Totalt finns drygt 1300 
ICA butiker. 
 
ICA har haft en offensiv e-handelsstrategi och var med när Google Home 
lanserades på svenska med sin egen röstassistent Monica som kan bistå med 
middagstips samt inköpslistor. 2017 startade ICA sin egen transporttjänst, 2018 
öppnade ICA ett centralt plocklager och har köpt in tjänster från brittiska Orcado 
och planerar att öppna ett helt automatiserat lager 2022. (Digital Mathandel, 
2018) 
 
I dagsläget satsar ICA hårdast på click and collect, men ICAs e-handelschef tror 
att fler leveranssätt är ett framgångsrecept. Bland annat experimenterar ICA 
med leverans till Volvobilar samt leveranser direkt in i kylskåpet. (Digital 
Mathandel, 2018) 
 



 

 15 

E-handeln hos ICA står för en dryg procent, men tillväxten är stark och ICAs 
strategichef förutspår att e-handelstillväxten kommer fortsätta att öka, hon 
anser att e-handeln med mat differentierar sig på så sätt att den inte är 
priskänslig som annan e-handel utan mer kan ses som ett komplement som 
skapar mervärde för konsumenterna. Hon tror också på en breddning till att man 
kan beställa sällanköpsvaror tillsammans med livsmedel. (Det stora 
detaljhandelsskiftet, 2018) 
 

5.1.3 Mathem 
Mathem startades 2006. Därefter har olika riskkapitalbolag klivit in i olika 
omgångar, nu senast i februari 2019 gick Kinnevik in med 900 miljoner kronor i 
bolaget. (Karlsson, 2019) Det finns flera andra stora ägare såsom Verdane och 
Clahs Ohlsson.  (mathem.se) 
 
Mathem upplevde ett spännande år 2017 då man inledde en rad strategiska 
samarbeten. Genom samarbete med Claes Ohlsson kan kunderna få varor 
därifrån levererade med maten, kunderna kan få vin levererat från Winefinder, 
samt kan returnera varor som kunden handlat online med PostNord. 2017 bytte 
Mathem huvudleverantör till Bergensdahls. 
 
Det går bra för Mathem och branschen är på väg in i nästa fas vilket kommer 
innebära nya utmaningar, främst i form av rekrytering och att hitta rätt 
kompetens. I den förändringen har mathem fått en ny målgrupp, vilket är äldre 
personer. (Digital Mathandel, 2018) 
 
Mathem har inga leveransavgifter, däremot tillkommer en plockavgift om ordern 
är på mindre än 700 kronor. (mathem.se, 2019)  
 

5.1.4 Bergendahl - City gross 
Henrik Weiden, chef för handel och marknad på Bergendahl som äger City Gross 
berättar att City Gross nyligen gett sig in e-handeln. I slutet på 2018 startade City 
Gross sin e-handel på ett fåtal utvalda ställen i Skåne, Stockholm och Uppsala. 
Sedan v. 3 2019 erbjuder de e-handel med hemleverans eller upphämtning i 
butik i alla sina 43 butiker som ligger mellan Sundsvall och Trelleborg. Alla varor 
som beställs på nätet plockas i en av deras två dark stores som finns i 
Staffanstorp och Tumba. Därefter packas de och körs ut till butik eller hem till 
konsumenten. City Gross har erbjudit leverans fem dagar i veckan, men i april 
2019 drogs det ner det till två gånger i veckan i de mindre orterna då 
leveranserna behövde bli mer koncentrerade.  
 
City Gross erbjuder hemleverans för 99 kr, en avgift de enligt Henrik Widén inte 
har några planer på att ta bort. Handlar kunden för mindre än 700 kr tillkommer 
en plockavgift på 95 kr. City Gross har inte fått synpunkter på frakt och 
plockavgift och håller samma pris som i butik. Henrik Weiden tror att maten 
framförallt kommer levereras med hemleverans i större städer, medan det i 
mindre orter kommer vara vanligare att kunden hämtar upp sina varor i butik.  
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Viktigast för en framgångsrik e-handel är hemsidan, kvalitén, att varorna som 
beställts verkligen levereras samt att tidsfönstren för leverans inte är för stora. 
Med e-handeln finns hopp om nya kunder som inte har City Gross på orten, men 
som med hjälp av e-handeln kan börja handla hos dem. I övrigt hoppas City Gross 
på att e-handeln gör att befintliga kunder börjar handla en gång till på nätet. En 
typisk e-handels varukorg är på ca 900 kr.  
 
Lagret på hemsidan visar det faktiska lagersaldot i lagret, vilket gör att riskerna 
att varor tar slut minskar. I dagsläget är e-handeln en förlustaffär och kostnader 
för lager, plock, scanning och leverans är stora. Henrik tror att lösningen på det 
är att ha ett generellt prispåslag eller samarbeten med samleveranser. I 
dagsläget har inte City Gross några samarbeten, men att samleverera med Granit 
eller Glitter inom samma koncern ligger nära till hands. (Weiden H, 2019) 
 

5.1.5 Axfood 
Axfood äger Hemköp och Willys och är sedan 2017 även ägare av mat.se 
 

5.1.5.1 Hemköp 
Hemköp har både egenägda butiker och butiker som ägs av handlare. Initialt var 
det de egenägda butikerna som erbjöd e-handel, men hösten 2018 gick Hemköp 
ut med att de ville få med alla butiker. Hemköp är också tydliga med att det låga 
priset skapar svårigheter för de egna handlarna att ha råd med plock och 
leverans. (butikstrender, 2018) 
 
På Hemköp kostar hemleveransen 20 kr och på order under 700 kr tillkommer 
49 kr plockavgift. Lagersaldot är direkt kopplat till det faktiska lagret och det 
man ser på hemsidan är vad som finns i lager för den tidpunkt man valt för 
leverans. (hemkop.se, 2019) 
  

5.1.5.2 Willys 
Willys har sålt mat på nätet sedan 2016 och ca 55 av 200 butiker erbjuder e-
handel. (Ohlén, 2018) Willys har även satsat på hämtskåp i anslutning till 
butiken. (Nirman, 2017) När man handlar på Willy plockas varorna från 
närmaste butik. Vid e-handel betalar kunden en plockavgift på 49 kr och vid 
hemleverans tillkommer ytterligare 99 kr. Lagersaldot är direkt kopplat till det 
faktiska lagret och det man ser på hemsidan är vad som finns i lager för den 
tidpunkt man valt för leverans. (willys.se, 2019)  
 

5.1.5.3 Mat.se 
Joakim Djurberg, e-handelschef på mat.se, berättar att de startade 2012 i 
Göteborg och finns sedan 2014 i Stockholm. Mat.se verkar framförallt i 
storstäderna, men når 45 % av Sveriges befolkning. Mat.se äger hela kedjan inom 
sin tjänst och har eget fraktbolag. Mat.se har tre olika butiker i Stockholm, 
Göteborg och Malmö med till viss del olika sortiment vilket möjliggör att kunna 
erbjuda ett lokalt sortiment där de själva kan beställa det kunden vill ha för 
leverans samma morgon som utleverans. Det leder till ett stort utbud och 
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minimalt svinn. Övrigt lagersaldo är direkt kopplat till det faktiska antalet varor 
på lagret.  
 
Enligt Joakim Djurborg är det viktigaste inom e-handel av livsmedel 
leveranskostnader, flexibilitet, pris och sortiment. Även upplevelsen vid köpet är 
viktig och hemsidan måste vara enkelt och smidig att använda. Favoriter 
används för att hjälpa kunderna med en smidigare handling. Han menar att 
själva handlingstillfället måste kunna gå jättesnabbt och att de försöker bistå 
kunden på de sätt de kan.  
 
Mat.se har en prisnivå i mellanskiktet. Idag levererar Mat.se hem till kunder och 
in i Volvobilar. Just nu har de pilotprojekt med leveranser direkt in i kylskåpet. 
Kunderna som prövat det är jättenöjda. Joakim menar att leverans in i kylskåpet 
kan vara en av nycklarna till att fler börjar e-handla livsmedel då han är 
övertygad om att hemleverans ses som jobbigt eftersom man måste vara hemma 
när maten kommer. Visserligen är barriären att släppa in någon i sitt hem ännu 
högre än att e-handla mat, men han tror att det kommer accepteras med tiden. 
Marknaden i Sverige är inte mogen. I dagsläget erbjuder Mat.se inte kringtjänster 
utan har fokus på maten, men i framtiden kommer förmodligen branscher att 
flyta ihop. (Djurborg J, 2019) 
 

5.1.6 Fodi 
Fodi är en nystartad, mindre renodlat digital aktör som har ett annorlunda 
koncept. Fodi startade sin verksamhet i Bromma och strävar efter att vara en 
lokal matbutik som levererar inom sina lokalt avgränsade områden med lokal 
efterfrågan och utbud. Nu finns Fodi i Bromma, Danderyd samt Solna 
Sundbyberg, men varje område har en egen butik. Fodi har lager i Järfälla och 
eftersträvar att vara mer miljövänliga och personliga än andra aktörer. Fodi har 
fullsortiment med ca 7500 produkter i sitt lager.  
 
Enligt Jonas Axelsson, marknadschef för Fodi hänger hållbarhet, miljö och lokalt 
ihop. Han tror att anledningen till att lönsamhet är så svårt att nå inom e-handel 
av livsmedel är att den är alldeles för spretig. Har man många kunder på samma 
ställe så blir det inte så långt mellan stoppen vilket gör att leveransen inte blir så 
dyr. Fodi har gratis leveranser och ett minsta ordervärde på 250 kr. Fodi tror att 
leveransavgift och plockavgift skrämmer bort kunderna. I Bromma där Fodi 
funnits längst har de hög densitet, vilket gjort att de snart förväntas gå runt på 
sin verksamhet där. Han menar att många vill komplementhandla och när 
bilarna ändå är där så blir det ingen stor kostnad även om orderna ibland är små.  
 
Hos Fodi är lagret uppbyggt på försäljningsprognoser som bygger på statistik 
samt förväntad tillväxt. Det har skapat en del problem med att varor tar slut. 
Fodi erbjuder lokala varor från exempelvis lokala bagerier, dessa varor hämtas 
samma dag som leveransen sker.  
 
Jonas Axelsson menar att det är viktigt med personifierade hemsidor som ger 
relevanta rekommendationer för varje unik kund. E-butiken har ett övertag mot 
fysiska butiker eftersom kunden kan välja att exempelvis ekofiera sin varukorg, 
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välja nyttigare varor eller på andra sätt förändra den efter att varorna valts. 
Personifieringen yttrar sig också i sortimentet då de infört kategorier med gröna 
respektive gula bananer för att kunderna verkligen ska få det dem vill ha. En 
snittorder ligger på strax under 1000 kr och mer lojala kunder handlar lite oftare 
än två gånger i månaden. För att bygga lojalitet är det viktigt att kunderna har 
möjlighet att tilläggshandla så att de inte då går till en fysisk butik. Fodi har 
precis lanserat ett lojalitetsprogram för att knyta sina kunder närmare till sig. 
Där samlar kunderna poäng och ska få generösa erbjudanden.  
 
När det gäller tilläggstjänster är det framförallt aktuellt när bilarna går tomma 
tillbaka. Eftersom stoppen är så täta så är det inte säkert att det är ekonomiskt 
att lägga till fler tjänster då mer komplexitet läggs på rutterna. Däremot tar de 
med sig pant och återvinning om kunderna önskar det. I dagsläget erbjuder Fodi 
enbart hemleverans. (Axelsson J, 2019) 
 

5.1.6 Test last mile 
För att se skillnader i aktörernas last mile har det beställts mat från de olika 
aktörerna där man kan följa lastbilen innan leverans. Det har visat sig vara stora 
skillnader. Ytterligheterna blev leveranserna från ICA och Fodi; 

1. Leveransen från ICA körde från Södertörn till Ekerö, vilket tar ca 45 
minuter och därefter till Bromma, vilket tar ca 20 minuter. Körtiden för 
dessa stopp är strax över en timme.  

2. Leveransen från Fodi körde från Öbackavägen till Spaltbacken vilket tar 
ca sju minuter och sedan till Grönviksvägen vilket tar ca tre minuter. 
Körtiden för dessa stopp är tio minuter.  
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5.2  Resultat - enkät 
Här presenteras resultatet från enkäten. Resultatet redovisas under respektive del 
av de sex delar som enkäten byggt på: beställning, utbud, kvalité, pris, leverans och 
tilläggstjänster. Därefter följer ett avsnitt om triggers som besvarar vad som fått 
konsumenterna att börja respektive sluta e-handla livsmedel. 
 

5.2.1 Beställning 
Här presenteras resultatet från området beställning. Det inkluderar lättanvänd 
hemsida, möjligheten att lägga till varor i efterhand samt att favoriter visas. 

5.2.1.1 Lättanvänd hemsida 
 Hemsidan är viktig för de som besvarat enkäten. Närmare 4 av 5 konsumenter 
anser att det är väldigt viktigt att hemsidan är lättanvänd. Förutom det så finns 
risk att hemsidan skapar irritation hos konsumenterna. Om hemsidan kräver att 
kunden ska logga in för att se sortiment och påbörja en varukorg blir många 
kunder irriterade. Dels upplevs hemsidan svårtillgänglig och en del kunder 

upplever att 
de blir 
”avkrävda” 
personlig 
information 
när de måste 
skapa ett 
konto för att 
exempelvis 
kunna 
jämföra pris 
eller se 
utbudet. 
 
 
 

Fig. 5.1 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt leverans av en lättanvänd hemsida.  

 

5.2.1.2 Möjlighet att lägga till varor 
 Drygt 60 % av konsumenterna anser att det är väldigt viktigt eller viktigt att 
kunna lägga till varor i efterhand och ca hälften av alla konsumenter tycker det 
fungerar bra eller väldigt bra. 31 % svarar också att de inte vet hur bra aktörerna 
är på att lägga till varor i efterhand, vilket indikerar att tjänsten antingen inte 
används, eller att de inte vet om att möjligheten finns.  
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Fig. 5.2 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt leverans av möjligheten att lägga 
till varor efter köp.  

 

5.2.1.3 Favoriter 
Konsumenterna rankar inte favoriter som särskilt viktigt, men det gör däremot 
aktörerna. De konsumenter som tycker om att favoriter visas är nöjda med att de 
slipper leta upp samma varor upprepade gånger då handlingen blir smidigare 
och går snabbare. För en del konsumenter är just favoriter ett 
irritationsmoment. Några stör sig på att de kartläggs, medan andra stör sig på att 
det så ofta är dåliga rekommendationer. En konsument beskrev:  
”Butiken tror att den känner mig och framställer en vara jag köpt en gång som min 
favorit. Det är så irriterande.”  
 

 
Fig. 5.3 Fig. 5.2 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt leverans av att favoriter 
visas. 
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5.2.2 Utbud 
Här presenteras resultatet från området utbud. Det inkluderar områdena stort 
sortiment, lokalt och ekologiskt utbud samt att alla beställda varor finns med i 
leveransen.  

5.2.2.1 Stort och lokalt utbud 
Sju av tio anser att det är mycket viktigt att aktörerna har stort utbud och 
närmare fyra av tio konsumenter tycker aktörerna är mycket bra på att erbjuda 
det. En anledning till att konsumenter väljer bort aktörer är att utbudet är för 
litet, eller att varor inte lagerhålls. Aktörerna anser att det är viktigt, men inte det 

allra viktigaste 
att utbudet är 
stort. De strävar 
efter att ha ett så 
stort utbud som 
möjligt, men 
försöker 
balansera det 
med risken för 
svinn.  
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.4 Fig. 5.2 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt leverans av stort utbud.  
 
 
Lokalt utbud anses inte viktigt i lika stor utsträckning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.5 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt leverans av lokalt utbud. 
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5.2.2.3 Ekologiskt utbud 
 Närmare hälften av konsumenterna tycker det är mycket viktigt med ekologiskt 
utbud, medan nästan en av fyra ställer sig neutral, eller inte tycker att det är 
viktigt. Det visar att olika grupper lägger vikt vid olika saker. Aktörerna lever 
inte riktigt upp till hur viktigt konsumenterna tycker att det är. Totalt kan 
observeras att ekologiskt sortimentet är viktigt för många konsumenter och 
aktörerna själva tycks vara medvetna om att ekologiskt sortiment är väldigt 
viktigt för deras konsumenter. Däremot tenderar aktörerna ha en övertro till sin 

egen förmåga att 
leverera. Ett sätt 
att underlätta för 
de konsumenter 
som vill köpa 
ekologiska 
produkter är att 
erbjuda 
möjligheten att 
sortera på 
ekologiskt 
sortimentet.  
 
 
 

Fig. 5.6 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt leverans av ekologiskt utbud. 
 
 

5.2.2.4 Alla beställda varor finns med i leveransen 
Det är viktigt för konsumenterna att alla varor finns med i leveransen. Saknas en 
vara, eller har ersatts på ett för kunden felaktigt sätt så skapar det både irritation 
och problem. Aktörerna har inte riktigt förstått hur viktigt det är för 
konsumenterna, men anser också att det är viktigt.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 5.7 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt leverans av att alla varor finns med 
i leveransen.  
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5.2.3 Kvalité 
Här presenteras resultat inom området kvalité. Det inkluderar hög kvalité, bäst 
före datum på varor samt hantering om en kund fått hem dåliga varor.  

5.2.3.1 Hög kvalité 
 Generellt anser både konsumenter och aktörer att kvalitén på varorna som 
levereras är hög. Aktörerna är medvetna om att kläm-och-kännbehovet är en 

stor barriär till att 
börja e-handla mat och 
är noga med att 
leverera fräscha varor. 
Alla aktörer erbjuder 
en färskvarugaranti 
som innebär att 
kunden ersätts om en 
vara skulle vara dålig. 
Hälften av aktörerna 
har även minsta 
antalet dagar till bäst 
före listat så att 
kunderna vet att de 
alltid får varor som 
håller tillräckligt 
länge. Ett par aktörer 
erbjuder dubbla 

pengarna tillbaka, andra erbjuder tillgodohavanden. Konsumenterna förespråkar 
en generös hantering om en vara är dålig eftersom det ofta ställer till 
matplaneringen för kunden. Drygt hälften av konsumenterna förespråkar på eget 
initiativ att dåliga varor ska ersättas med dubbla pengarna tillbaka. De önskar 
också att nya varor körs ut, något som idag är logistiskt omöjligt att lova för i 
princip alla aktörer.  

 

 
 

 
 

5.2.3.2 Långa bäst före datum 
Även om konsumenterna tycker det är viktigt med bäst före datum, så är det 
ännu viktigare att varorna håller hög kvalité. Av de tillfrågade har 42 % fått hem 
dåliga varor i en beställning.  

Fig. 5.8 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt 
leverans av att varorna håller hög kvalité. 
 

Fig. 5.9 Andel som angivit att de fått hem dåliga varor.  
 



 

 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 5.10 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt leverans av att varorna har långa 
bäst före datum.  
 

5.2.4 Pris 
Här presenteras resultat inom området pris. Det inkluderar prisnivån, hur 
prisjustering är utspridd, medlemsrabatter, abonnemang på basprodukter, om 
rabatter dras av samt gratis frakt. 
 

5.2.4.1 Prisnivån samma som i fysiska butiker 
Prisnivån är en central del i e-handeln av mat. Eftersom aktörerna tar kostnader 
som tidigare legat hos kunden anser de att de måste ta betalt för de kostnaderna 
någonstans men att höja priset är inte uppskattat. Att varorna är för dyra är en 

anledning till att 
konsumenter slutar 
handla på nätet, eller 
byter till en 
konkurrent. 66 % av 
konsumenterna 
anser att det är 
mycket viktigt att 
prisnivån är 
densamma som i 
fysisk butik och hela 
90 % anser att det är 
viktigt.  
 

Fig. 5.11 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt leverans av att varorna har 
samma prisnivå som i fysisk butik. 
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5.2.4.2 Jämn spridning på eventuell prishöjning 
 En vanlig anledning till att konsumenter byter aktör är att vissa varor är alldeles 
för dyra och just vikten av jämn spridning på eventuell prishöjning är något som 
konsumenter och aktörer anser olika viktigt. För konsumenterna är det en viktig 
fråga. Ett vanligt knep för att locka kunder är att införa lockpriser på vissa varor. 
Om aktörerna behöver kompensera för det finns risken att en del varor blir 
orimligt dyra. Ett sådant exempel tycks vara blöjor som ibland är jättedyra, vilket 
fått konsumenter att sluta e-handla mat för att de ändå måste åka och handla i 

annan butik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.12 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt leverans av att eventuell 
prishöjning håller en jämn nivå.  
 

5.2.4.3 Medlemsrabatter 
Medlemsrabatter är uppskattat och anses viktigt för många konsumenter, medan 

aktörerna inte tror 
att det är lika 
viktigt. De hybrida 
aktörerna har sina 
vanliga 
medlemssystem, 
men av de renodlat 
digitala aktörerna 
är det enbart Fodi 
som precis startat 
upp sitt 
medlemsprogram.   
 
 
 
 

Fig. 5.13 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt 
leverans av medlemsrabatter.  
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5.2.4.4 Abonnemang på basprodukter 
Något som alla aktörer pratat om är skillnaden mellan shopping och att handla. 
Ca 80 % av det som e-handlas inom livsmedel är samma basvaror som måste 
handlas varje vecka. Den typen av handel tror aktörerna kommer ske på något 
automatiserat sätt på längre sikt och shoppandet som är roligt gör kunderna i 
butiker där de kan pröva produkter etc. Den automatiska handlingen skulle 

kunna göras på 
abonnemang, och 
även om många 
aktörer uttryckte en 
önskan om det, tror 
de att kunderna inte 
är särskilt 
intresserade. I den 
här enkäten svarade 
mer än 20 % av 
konsumenterna att 
de tycker 
abonnemang av 
basvaror är viktigt 
eller mycket viktigt.  
 

 

5.2.4.5 Drar av pengar för rabatter 
Att rabatter och kampanjer faktiskt dras av ses som väldigt viktigt av 75 %. Dock 
är det flera som upplevt att när de räknat så har inte rabatter dragits av, 
framförallt hos de hybrida aktörerna. En större transparens önskas, där man 
tydligt kan se direkt vad som dragits av. 40 % av aktörerna svarade att de inte 
trodde att de upplevdes som bra på att dra av rabatter. Det tyder på att 
aktörerna behöver se över sina kassasystem.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.14 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt 
leverans av butiken erbjuder abonnemang på basprodukter.  
 
 

Fig. 5.15 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt leverans 
av att butiken drar av pengar för kampanjer och rabatter.   
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5.2.4.6 Gratis frakt 
Gratis frakt är viktigt för konsumenterna och de flesta aktörer försöker leva upp 
till det, medan andra anser att de måste ta betalt för frakten. Plockavgift på 

mindre order används för att 
få upp ordervärdet men det 
skapar också ett motstånd till 
att handla, vilket totalt sett 
motarbetar deras syfte. Att 
erbjuda gratis frakt över ett 
visst värde kan höja 
ordervärdet men riskerar 
också att skrämma iväg en del 
kunder. Konsumenterna 
upplever att aktörerna inte är 

lika bra på att erbjuda gratis 
frakt som de skulle önska.  

 

5.2.5 Leverans 
Här presenteras resultat inom området leverans. Det inkluderar hemleverans, 
leverans till butik, till låst box, in i kylskåp samt tidsfönster för leverans, leverans 
samma dag och dagen efter, miljövänliga leveranser samt punktliga leveranser. 
 

5.2.5.1 Olika typer av leverans 
Konsumenterna har tillfrågats om olika leveransalternativ där hemleverans är 
den absolut mest populära leveransformen. Både aktörer och konsumenter är 
överens om att hemleverans är oerhört viktigt. De allra flesta konsumenter 
använder sig av hemleverans, men aktörerna menar att det ser lite annorlunda 
ut i mindre städer och glesbygd där upphämtning i butik är vanligare medan det 

i storstäder 
framförallt är 
hemleveranser. 
76 % av de som 
besvarat 
enkäten bor i 
storstäder och 
det speglar 
resultatet. 
Svarsdiagram 
för leverans till 
butik, till låst 
box samt direkt 
in i kylskåpet 
finns i bilaga 4.  
 

Fig. 5.16 Konsumenters och aktörers rankning av 
relevans samt leverans av gratis frakt. 
 
 

Fig. 5.17 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt 
leverans av hemleverans 
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De typerna av leveranser ansågs mindre viktiga. Hemleverans upplevs 
fortfarande med viss friktion, en del kunder tycker det är jobbigt att passa tider 
och det försöker man lösa med olika leveransformer. Leverans direkt in i kylskåp 
är ett sätt att lösa det på, och låsta boxar i anslutning till butik eller stora 
bostadsområden är ett annat. Låsta boxar är dock dyra och komplexa och den 
stora massan verkar inte riktigt vara redo att släppa in aktörerna i sina hem än, 
även om en del är det. Aktörerna har pilotprojekt där de använder sig av den 
typen av leveransformer och har fått övervägande positiv feedback. 
 

5.2.5.2 Leveranstider 
 
Enligt aktörerna är det 
vanligaste att 
kunderna gör sin 
beställning kvällen 
innan leverans, vilket 
naturligt gör dagen 
efter till den mest 
populära 
leveransformen.  
 
 
 

 
 
 

 
Men allt mer kommer leveranser samma dag, vilket uppskattas av konsumenter 

som också tycker 
det är viktigt. Det 
är tydligt att inte 
alla aktörer 
använder sig av 
leverans samma 
dag då så många 
som 40 % tror 
att de inte 
upplevs leverera 
bra alls på det. 
Leverans dagen 
efter verkar alla 
aktörer anse de 
gör bra.  
 
 

 
 
 

Fig. 5.18 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt leverans av 
leverans dagen efter. 
 
 

Fig. 5.19 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt 
leverans av leverans samma dag. 
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Förutom vilken dag leveransen ska ske är det viktigt för konsumenterna att det 
blir en smidig leverans och att de inte behöver sitta hemma och vänta under en 
allt för lång tid, därför har det blivit viktigt med ett så smalt tidsfönster som 

möjligt. De allra 
flesta aktörer 
använder sig av 
två-
timmarsintervall 
vilket ger dem 
möjligheten att ha 
överlappande 
tidsfönster. Men en 
del aktörer 
erbjuder så korta 
intervall som en 
timme.  
 
 
 
 
 

Något som konsumenter uttryckt mycket irritation över kring leveransen är när 
leveransen är försenad. Många ogillar att vara hemma och vänta på sin leverans, 
och när den då blir försenad skapar det ytterligare irritation. Exempelvis är det 
många som har 
leverans med 
varor till dagens 
middag, vilken då 
inte går att laga. 
För en 
småbarnsfamilj är 
det katastrof och 
kan leda till att 
konsumenten 
byter aktör. Det 
syns i diagrammet 
att konsumenterna 
inte är helt nöjda 
med hur 
punktliga 
leveranserna är. 
 
 
 
 
 

Fig. 5.20 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt 
leverans av att det går att välja smala tidsfönster för leverans.  
 
 

Fig. 5.21 Konsumenters och aktörers rankning av relevans samt leverans 
av punktliga leveranser. 
 
 



 

 30 

5.2.5.3 Miljövänliga leveranser  
Något som är viktigt för en stor del av konsumenterna är miljövänliga 
leveranser, däremot svarar så många som 70 % att de inte vet hur bra aktörerna 
är på det. Aktörerna tenderar också att ranka miljövänliga leveranser marginellt 
mindre viktigt än vad konsumenterna faktiskt tycker samtidigt som 80 % av 
aktörerna tror att deras kunder är villiga att vänta längre på leverans om det 
leder till miljövänligare leveranser, vilket är fler än vad konsumenterna själva 
tycker.  

 

 

5.2.6 Tilläggstjänster 
Här presenteras resultat inom området Tilläggstjänster. Det inkluderar samtidig 
vinleverans, samtidig leverans av andra varor, hämtning av pant, postreturer samt 
hämtning av återvinning.  
 

5.2.6.1 Svalt intresse 
Intresset för tilläggstjänster har varit svalt bland konsumenterna, framförallt 
gällande tjänster där de själva ska ha en aktiv del, till exempel beställa något för 
samleverans. Det har upplevts som krångligt och som ännu en sak som ska 
passas in i vardagen. Däremot tilläggstjänster som gynnar konsumenten utan att 
de behöver ta en aktiv roll såsom hämtning av pant och återvinning har upplevts 
som mer viktiga även om det är i en ytterst begränsad skala som konsumenterna 
har prövat på tilläggstjänster.  
 
En del av aktörerna har talat om det onödiga med att bilarna åker ut fulla, men 
hem tomma och att det finns potential att utöka tjänsterna där. De som hämtar 
pant och återvinning gör det för att kunderna ska känna att de får mer avlastning 
i vardagen och på så sätt vinna lojalitet. 
 
De flesta aktörer har talat om att för att få affären att gå ihop så kommer det 
förmodligen behövas samleveranser och samarbeten av olika former. Den som 
kommit längst på området är mathem som levererar vin, varor från Claes Ohlson 
samt returnerar paket till Postnord. De konsumenter som angett att de handlar 

Fig. 5.22 Konsumenters och aktörers rankning av 
relevans samt leverans av miljövänliga leveranser. 
 
 

Fig. 5.23 Andel som svarat 
att de skulle vänta längre på 
leverans för miljöns skull. 
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från mathem är generellt mer intresserade av tilläggstjänsterna, men mellan 70- 
83 % svarar att de inte vet hur bra de tycker mathem är på att leverera 
tjänsterna. Det indikerar att de trots att möjligheten ges inte använder den i stor 
utsträckning. 
 

5.2.7 Triggers 
Här redovisas vad som får konsumenterna att börja respektive sluta e-handla mat 
samt vad som skulle få dem lojala till en viss aktör.  

5.2.7.1 Börja e-handla mat 
De vanligaste anledningarna till att konsumenter börjar e-handla mat är 
tidsbrist, graviditet eller sjukdom. Möjligheten att kunna beställa hem stora och 
tunga beställningar som man slipper bära tilltalar många. Flera har uttryckt att 
det är lättare att planera matinköpen vid e-handel. Miljön spelar in då många 
uttrycker en önskan om att slippa åka bil och handla. Någon av dessa triggers 
tillsammans med en rabattkod från någon e-handelsaktör gör att konsumenterna 
som svarat på enkäten börjar e-handla mat.  
 

5.2.7.2 Sluta e-handla mat 
Att priserna är för höga online gör att kunder väljer att sluta e-handla mat. 
Någon uppgav att de tjänar 2000 kr/månad på att storhandla i butik istället för 
via mathem. Andra saker som fått kunder att sluta är om produkterna håller 
dålig kvalité. Det är många konsumenter som trycker på att arbetsförhållandena 
för de som kör ut varorna och jobbar i lagret är avgörande för om de vill handla 
hos en aktör eller inte. Några skriver att om/när de blir friska nog att gå i affär 
igen så slutar de. Dåligt eller litet utbud skulle få folk att sluta.  
 

5.2.7.3 Börja e-handla hos en viss aktör 
Bra pris, och hög kvalité lockar konsumenter att handla hos en viss leverantör.  
Även kampanjer med bra utbud. Många handlar av en aktör på rekommendation 
och erbjudanden om fri frakt är lockande.  
 

5.2.7.4 Sluta hos en viss aktör 
Om priset blir för dyrt eller leveranserna är kraftigt försenade med varor som 
saknas slutar konsumenter handla hos en aktör.  
 

5.2.7.5 Blir lojal till en viss aktör 
Det som lockar mest av allt är generöst medlemskap med bra rabatter och 
bonusar. Fler än fyra av fem anger att de skulle hålla sig lojala till en aktör så 
länge kvalitén är bra och priset inte för högt om servicenivån är hög vid kontakt 
samt ett bra bonussystem. Just medlemskap och bonus är det oerhört många 
som trycker på att de saknar för att känna lojalitet med en aktör. Om handlingen 
skulle hjälpa till i vardagen också, med till exempel återvinning så gynnar det 
lojaliteten ännu mer. En liten andel svarar att de inte är intresserade av att bli 
lojala.  
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6 Analys 
I den här delen analyseras rapportens resultat för att få fram de viktigaste delarna 
inom e-handel av livsmedel.  

6.1 Frekventa kunder 
Att e-handla mat har stora fördelar för konsumenten jämfört med att handla i 
fysisk butik. Det innebär en stor tidsbesparing, minskad fysisk ansträngning 
både i att ta sig till affären men också att slippa bära varorna. De som e-handlat 
livsmedel uppger att det är tidsbesparande, bekvämt, smidigt och att shoppingen 
blir betydligt enklare. Ändå uppger 45 % av de som svarat på enkäten att de e-
handlar mat färre än en gång i månaden. Det bör innebära att även om 
konsumenterna ser nyttan med att e-handla så är det många som upplever att 
det inte infrias. För att införliva konsumenternas förväntningar visar studien 
tydligt att ett stort utbud, att alla varor finns med i leveransen, hög kvalité, 
samma pris som i butik, att pengar dras av för rabatter, leverans dagen efter, 
punktliga leveranser, fri frakt och hemleverans är viktiga faktorer för 
konsumenterna. I en majoritet av skattningarna för de faktorerna är kundernas 
upplevelse att aktörerna inte levererar lika bra som kunderna anser det är 
viktigt. En följd av det är förmodligen att en del av kunderna väljer att handla i 
fysisk butik istället. Genom att använda TAM så ser man då att PEOU kan antas 
vara uppfyllt för en majoritet, men att PU inte kan anses vara uppfyllt för många 
konsumenter. Detta trots att den teoretiska nyttan finns där, men bristen på 
leverans gör att det inte är värt att e-handla. Av det kan man se att den här 
undersökningen påvisar: 
 

1. PEOU – användbarheten, har i denna uppsats identifierats som 
lättanvända hemsidor och tilltalande design. Om PEOU inte är uppfyllt, det 
vill säga hemsidan upplevs som svår, kommer kunden avsluta sitt försök 
till handel där utan att ta hänsyn till eventuell nytta. Om PEOU däremot är 
uppfyllt påverkar det PU. 

2. PU – Det vill säga nyttan som söks är att e-handel på nätet sparar tid, är 
bekvämt, smidigt. För att uppnå det har studien tydligt visat att stort 
utbud, att all varor finns med i leveransen, hög kvalité, samma pris som i 
butik, att pengar dras av för rabatter, leverans dagen efter, punktliga 
leveranser, fri frakt och hemleverans måste fungera bra. Om aktörerna 
levererar tillfredsställande inom tillräckligt många av dessa områden för 
att kunden ska uppleva att nyttan införlivas kommer det påverka BI. 

3. BI - när PEOU och PU är uppfyllda blir resultatet enligt modellen att 
konsumenterna har motivation att e-handla. Fortsätter aktören leverera 
inom nämnda områden kommer kunderna förmodligen återkomma.  

 
Därmed borde varje aktör som strävar efter konkurrenskraft och lönsamhet att 
optimera PEOU och PU utifrån kundernas skattning av aktörens leverans inom 
desamma. Genom att använda den modell som Baueová & Klepek (2018) 
anpassade till just e-handel av livsmedel skulle modellen se som följande enligt 
rapportens resultat: 



 

 33 

 
 
  

Genom att istället titta på MOA så är det tydligt att det som påverkar 
motivationen att e-handla livsmedel är stort utbud, att alla varor finns med i 
leveransen, hög kvalité, samma pris som i butik, att pengar dras av för rabatter, 
leverans dagen efter, punktliga leveranser, fri frakt och hemleverans. Även här är 
det leveransen inom dessa delar som kommer påverka motivationen att e-handla 
eller inte.  
 

 Förmågan och 
möjlighet 
tillsammans med 
motivationen 
kommer sedan 
avgöra personens 
beteende, om 
denne kommer e-
handla eller inte 
enligt modellen. 
 
Båda modellerna 
talar för att 
aktörerna ska 
arbeta på att 
förbättra de 
områden som är 
viktiga för kunden 

och därmed 
påverkar PU och 
motivationen att e-

handla. Detta kan leda till bättre lönsamhet och återkommande kunder.  
 
Det är de mest frekventa och återkommande kunderna som är mest lönsamma 
och viktigast för utvecklingen av digital livsmedelshandel. Av den anledningen 

Fig. 6.1 Implementering av resultatet i TAM-modell. 
 

 

Fig. 6.2 Implementering av resultatet i MOA-modell. 
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analyseras och jämförs svaren från de mest frekventa kunderna och kunder i 
allmänhet med aktörernas svar på vad som är väldigt viktigt. Frekventa kunder 
e-handlar minst en gång i veckan. Det som är väldigt viktigt för dem bör också 
vara väldigt viktigt för aktörerna dels för att kunna tillfredsställa sina kunder, 
men också för att kunna utveckla de områden som är viktigast och mest 
lönsamma.  
 

6.1.1 Disharmoni 

6.1.1.2 Favoriter 
Favoriter är ett område där det är tydligt att det råder disharmoni mellan hur 
viktigt kunderna, och då framförallt de frekventa kunderna tycker det är och hur 
viktigt aktörerna tror att det är. Favoriter är något som de flesta aktörer talar 
varmt om som något viktigt som hjälper kunden att snabbt och smidigt hitta och 
handla rätt varor, men rapporten indikerar att kunderna inte värdesätter det lika 
högt, framförallt inte de mest frekventa kunderna som rimligen borde vara de 
som använder det mest. Tvärtom är det för många ett irritationsmoment när det 
är irrelevanta varor som visas. Här finns en disharmoni som skulle kunna 
förklaras med aktörernas behov av att använda favoriter för att dels känna sina 
kunder, men också för att försöka få upp försäljningen. Flera aktörer har uttryckt 
oro kring att impulshandlingen är så låg och att det är något man skulle vilja öka. 
I diagrammet syns tydligt att aktörerna rankar favoriter som mer relevant än 
vad ett genomsnittsvärde för kunderna gör. 
 

  
 

 

 

6.1.1.3 Kvalité 
Andra områden där viss disharmoni verkar råda är hur viktigt det är med varor 
av hög kvalité. Där anser frekventa kunder att det är mer viktigt än vad 
aktörerna tror. Detta kan bero på att när en kund e-handlar minst en gång i 
veckan så står e-handeln rimligen för störst del av matinköpen och skulle då 

Fig. 6.3 Aktörer samt konsumenters rankning av hur viktigt samt 
relevant det är att butiken visar favoriter vid handlingstillfället. 
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kvalitén vara dålig skulle det inte vara värt att e-handla. Aktörerna är medvetna 
om att kläm och känn behovet är en stor barriär till att börja e-handla mat och är 
noga med att leverera fräscha varor. Drygt hälften av konsumenterna 
förespråkar på eget initiativ att dåliga varor ska ersättas med dubbla pengarna 
tillbaka. De önskar också att nya varor körs ut, något som idag är logistiskt 
omöjligt för i princip alla aktörer.  

 

6.1.1.4 Leverans 
Gratis frakt är något som kunder i allmänhet anser är snäppet viktigare än de 
frekventa kunderna. Aktörerna tror att det är mindre viktigt, men att de 
levererar bättre än vad kunderna tycker. Att tidsfönstret för leverans är litet tror 
konsumenterna är väldigt viktigt för kunderna, men det anser inte dem i lika stor 
utsträckning, däremot är det viktigt för kunderna att få en ungefärlig tid när 
leveransen kommer. Det skulle eventuellt ge aktörerna möjlighet att se över sina 
tidsfönster, vilket de själva skulle gynnas av då de får chans att planera sin last 
mile bättre. 
 

6.1.1.5 Stort och lagerfört utbud 
Utbudet har visat sig vara oerhört viktigt för konsumenterna och framförallt för 
de mest frekventa kunderna. Resultatet indikerar att kunderna i betydligt större 
utsträckning än vad aktörerna tror anser att framförallt stort utbud är viktigt. 
Precis som vid hög kvalité är det rimligt att tro att när de frekventa kunderna 
handlar största delen av sina livsmedel online så måste utbudet som erbjuds 

 Fig. 6.4 Skillnader mellan kunders, frekventa kunder och aktörers rankning inom respektive 
kategori. 
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motsvara alla varor som behöver inhandlas. Det har också visat sig vara en av de 
saker som får kunderna att byta aktör om varan de söker är tillfälligt slut, eller 
inte finns i sortimentet. Av det kan man dra slutsatsen att det är oerhört viktigt 
att ett stort utbud av varor finns i sortimentet samt att varorna finns i lager vid 
handlingstillfället. En stor majoritet lägger sina order dagen innan och om varan 
inte går att få dagen efter tenderar de byta aktör för att få de varor dem vill ha.  
 

6.1.1.6 Lokalt utbud 
Även lokalt utbud tycker konsumenterna är viktigare än vad aktörerna tror. Här 
finns naturligtvis en tolkningsfråga – innebär lokalt utbud svenska varor från 
små gårdar eller bröd från det lokala bageriet? Oavsett innebörd så är det något 
som konsumenterna efterfrågar och tycker är viktigt, som aktörerna i dagsläget 
inte levererar på ett tillfredsställande sätt. Fodi och mat.se arbetar med ett lokalt 
grepp där de erbjuder varor från lokala producenter, exempelvis fiskare och 
bagerier. Då kan de leverera varorna samma dag, utan lagerhållning. Båda är 
nöjda med det upplägget och ser att det minskar svinn och löser logistik. Givetvis 
är det något som är svårt på en hemsida som ska visas för hela kundgruppen, 
men om man avgränsar hemsidan så skulle det vara en möjlighet för alla aktörer.  
 

 

6.1.1.7 Uteblivna varor i leveransen 
Något som de frekventa kunderna är betydligt mindre nöjda med är att alla varor 
finns med i beställningen. Även här kan förklaringen vara att de frekventa 
kunderna inte vanligen komplementhandlar i stor utsträckning så det upplevs 
värre när något saknas. Eller så är det så enkelt att någon procent av alla 
leveranser saknar en vara och ju oftare man e-handlar desto större sannolikhet 
är det att det att man upplevt att det saknas en vara i en order. Om en vara inte 
går att leverera vill de frekventa kunderna meddelas om det direkt så att de 

Fig. 6.5 Skillnader mellan kunders, frekventa kunder och aktörers rankning inom området 
utbud. 
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själva kan ta ställning till om de vill att varan ska ersätts eller inte. Detta för att 
förhindra att de får hem varor de inte vill ha, till exempel icke ekologiska och 
med långa transporter.  
 

6.1.1.8 Pris 
Ett annat område där åsikterna tycks skiljas åt är kring priset, där kunder och 
framförallt frekventa kunder anser att det är väldigt viktigt att prisnivån är 
densamma som i fysisk butik. Detta beror förmodligen på att om priset är 
mycket högre blir det väldigt mycket dyrare att e-handla ofta. De anser också att 
en jämn prishöjning är att föredra.  
 

 

 
Något som bör vara intressant för aktörerna är att de frekventa kunderna i stor 
utsträckning tycker det är mycket viktigt med medlemsrabatter, något de i ännu 
större skala utryckt i fri text på enkäten. De uttrycker också en önskan om mer 
generösa medlemskap som enligt egen utsago skulle leda till att de var mer lojala 
till en aktör istället för att, som många gör idag, hoppa runt mellan flera.  
En dryg femtedel av de frekventa kunderna uttryckte önskan om att kunna 
prenumerera på basvaror. De som e-handlar mycket och ofta handlar på ett 
strukturerat sätt och märker förmodligen lättare av att en stor del av de varor de 
köper är återkommande varje vecka. Det är något som aktörerna talat varmt om, 
men inte tror att kunderna värderar så högt.  
 
Det är värt att notera att i den här undersökningen är det fler frekventa kunder 
som tycker det är mycket viktigt med abonnemang på basvaror än som tycker 
det är mycket viktigt med favoriter på hemsidan.  
 
Generellt så rankar frekventa kunder tilläggstjänster som mindre viktiga än 
kunder i allmänhet och aktörerna tror inte kunderna tycker någon tilläggstjänst 
är mycket viktig. Kunderna anser att de tjänster som i någon form är viktiga är 

Fig. 6.6 Skillnader mellan kunders, frekventa kunder och aktörers rankning inom pris. 
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framförallt sådana som spar tid åt kunderna, exempelvis hämtning av pant, 
postreturer och hämtning av återvinning. Det är nära till hands att tro att de som 
e-handlar mat e-handlar annat också och därför anser att returer är viktigt då de 
spar tid. Varorna transporteras ofta hem med hemleverans, men om de ska 
returneras så kräver det att man tar sig till ett postombud 
 

 

 

6.1.2 Harmoni  
De områden där aktörerna tror det är lika viktigt som konsumenterna själva 
råder harmoni mellan partnerna.  
 

6.1.2.1 Lättanvänd hemsida 
Ett sådant område är att hemsidan ska vara lättanvänd. Beställningstillfället är 
oerhört viktigt vid e-handel och kanske är det extra viktigt vid just e-handel av 
livsmedel då det uppstår extra komplexitet eftersom det är ovanligt många varor 
som kunden beställer per tillfälle. Eftersom det finns barriärer förknippade med 
att börja e-handla mat så är risken stor att om en konsument upplever hemsidan 
som svåranvänd att personen antingen inte handlar alls, eller vänder sig till en 
konkurrent. Även om parterna är överens om hur viktigt det är så är de också 
relativt överens om att aktörerna inte levererar lika bra om det är viktigt.  
Idag är alla aktörers hemsidor väl utvecklade och upplevs förmodligen som 
relativt enkla att förstå och använda för en datavan person. Rapportens underlag 
är konsumenter som har e-handlat livsmedel och dessa kan antas vara tillräckligt 
datavana för ändamålet. Resultatet visade att 3 % av konsumenterna upplevde 
att aktörerna inte var bra på att ha lättanvända hemsidor vilket visar på en viss 
förbättringspotential.  

Fig. 6.7 Skillnader mellan kunders, frekventa kunder och aktörers rankning inom 
tilläggstjänster. 
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6.1.2.2 Långa datum 
Partnerna är överens om hur viktigt det är att varorna har tillräckligt långa 
bästföredatum. Det är också något som flera av aktörerna utlovar redan innan 
leverans då de har en lista med kortast tillåtna bästföredatum.  
 

6.1.2.3 Korrekt hantering av rabatter och kampanjer 
Harmoni råder vid vikten av att rabatter och kampanjer faktiskt dras av. Dock 
anger flera kunder att när de räknat så har inte rabatter dragits av. En större 
transparens önskas, där man tydligt kan se direkt vad som dragits av.  40 % av 
aktörerna tror att kunderna tycker de är mindre bra på att dra av pengar vilket 
tyder på att aktörerna behöver se över sina kassasystem. Om rabatter inte dras 
av kan kundernas förtroende snart vara förbrukat.  

 

6.1.2.4 Leverans nästa dag 
Här är parterna överens. En väldigt stor 
andel av konsumenterna lägger sin 
beställning dagen innan vilket gör att 
leverans dagen efter är viktigt, vilket 
aktörerna har förstått.  

6.1.2.5 Miljövänliga leveranser 
Vikten av miljövänliga leveranser är man 
överens om, men överraskande nog anser 
frekventa kunder att miljövänlighet är 
mindre viktigt och färre av de frekventa 
kunderna skulle vänta på längre 
leveranstider eller större tidsfönster om 
det ledde till mer miljövänliga leveranser.  
 

Fig. 6.8 Likheter mellan kunders, frekventa kunder och aktörers rankning inom 
respektive kategori 
 

Fig. 6.9 Andel som svarat att de 
skulle vänta längre på leverans för 
miljöns skull. 
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7 Diskussion  
I den här delen diskuteras de viktigaste resultaten och vilken påverkan de kan ha 
för aktörer, kunder och miljö.  
 

7.1 Diskussion - Marknaden går inte ihop  
Den här undersökningen har genomförts med hjälp av ett begränsat antal 
konsumenter och därför kan inte generella slutsatser dras av resultaten som 
snarare ska ses som en fingervisning kring framgångsfaktorer samt vad som är 
viktigt för konsumenterna inom digital livsmedelshandel. Trots det bedöms 
resultatet som klart rimligt. En konsekvens blir att som e-handeln bedrivs idag 
och de förväntningar kunderna har så går inte affären ihop. Vid beaktande av 
aktörerna idag gör förlustaffärer för att vinna marknadsandelar kan man 
ifrågasätta följderna då kunder i dagsläget inte verkar vara lojala till en aktör. 
Tillfälliga marknadsandelar kan snabbt försvinna om en aktör ändrar 
prisstrategi eller börjar ta betalt för plock och frakt. Aktörerna kan inte blöda 
hur länge som helst och till slut kommer marknaden tvingas till en förändring. En 
konsekvens av det skulle kunna bli att aktörerna höjer priserna och kunderna 
tvingas ändra sin uppfattning och inse att e-handeln av livsmedel är en 
bekvämlighet som kostar pengar. Rapportens resultat indikerar att en trolig 
konsekvens skulle bli att en stor andel konsumenter då återgår till att handla i 
fysisk butik. Ett annat alternativ är att aktörerna tvingas förändra sina strategier. 
För att lyckas med det kommer vissa centrala delar komma att spela en viktig 
roll.  

7.1.1 Bygga lojalitet  
Initialt behöver aktörerna arbeta med att bygga upp lojaliteten hos sina kunder – 
då blir kunderna betydligt mer lönsamma på sikt. I dagsläget är inte 
konsumenter speciellt lojala till en aktör men enbart 4 % angav via enkäten att 
de inte har intentionen att bli lojala till en aktör, resterande svarade att de skulle 
vara lojala till en aktör som levererar efterfrågade egenskaper. Även om inte alla 
faktiskt skulle förbli lojala i praktiken så visar det på deras intention. Det de 
efterfrågar är i första hand ett gynnsamt medlemskap med medlemsrabatter. 
Detta är något som i princip är obefintligt på marknaden idag. De digitala 
aktörerna använder sig inte av den typen av medlemskap, förutom Fodi som 
precis lanserat sitt, och även om de hybrida aktörerna har medlemskap där 
kunderna samlar poäng så är det ytterst sällan, eller aldrig som kunderna får 
rabatter på e-handeln utan bara i deras fysiska butiker. En tänkbar förklaring till 
detta är dels att e-handeln redan går med förluster samt att man vill få kunden 
att spendera mer i flera kanaler. De rabatter som annars skickas ut är ”vi saknar 
dig” rabatter, men när de väl skickas ut har kunden antingen återgått till att 
handla i fysisk butik, eller bytt till en annan e-handelsaktör. Potentiellt är det 
dyrare än att ge kunderna en belöning för att de återkommer.  
  
Genom att sortera ut de områden där fler än 50 % av kunderna som besvarat 
enkäten tycker det är väldigt viktigt formas en bild av vad konsumenter värderar 
högt. Det är: Lättanvänd hemsida, hög kvalité, stort utbud, att all varor finns med 
i leveransen, samma pris som i butik, att pengar dras av för rabatter, leverans 
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dagen efter, punktliga leveranser, fri frakt och hemleverans. Därför är det de 
områdena aktörerna bör arbeta med för att lyckas levererar på.  
 

7.1.2 Utbytesvaror och komplementhandling 
Utbytesvaror tenderar skapa mycket irritation hos konsumenterna och är därför 
något som aktörerna skulle kunna förbättra. Många konsumenter förstår att 
ersättningsvaror finns för deras skull, och att aktörerna gör sitt bästa för att 
ersätta varorna. Men som många uttrycker sig så vet inte aktörerna vad som är 
viktigt för den individuella kunden. Starka hjärtefrågor hos en del kunder gör att 
vissa varor blir omöjliga att byta ut på ett tillfredställande sätt. Att exempelvis 
byta ekologiska varor mot icke-ekologiska eller att leverera varor med palmolja 
eller varor som färdats långt risk riskerar skapa mycket irritation. I princip alla 
konsumenter som svarat på enkäten är överens om att ifall en vara inte finns 
eller byts mot ersättningsvara så vill de ha den informationen så tidigt som 
möjligt så att de hinner ändra middagsplaner eller införskaffa varan på annat 
sätt. Helst vill de bli kontaktade för att själva få ta ställning till om en vara ska 
bytas ut eller inte, och om möjligt justera sin varukorg så att den passar nya 
middagsplaner. Det är något som i dagsläget är praktiskt svårt för aktörerna att 
leva upp till då det är mycket logistik kring plock, som redan idag tar mycket tid 
och pengar i anspråk. Det är också ett problem som till viss del kommer av att 
flera aktörer har sina hemsidors lagersaldon uppbyggda på statistik istället för 
att de är direkt kopplade till det faktiska lagersaldot.  
 
Problemet med ersättningsvaror skulle till viss del kunna lösas om aktörerna ger 
kunden möjlighet att informera om vad som är viktigt för kunden. Sett till 
resultatet handlar det främst om miljöaspekter såsom ekologiska varor, 
palmolja, långa transporter. Sådana saker är ganska enkelt för aktören att filtrera 
på om de bara har informationen. Eftersom kunderna är måna om att få sina 
varor är det rimligt att tänka sig att de skulle dela med sig av den typen av 
information. Det skulle vara gynnsamt för aktörernas datainsamling och göra det 
möjligt med bättre personifierade erbjudanden.  
 
Eftersom det visat sig att e-handelskunder inte slutar handla i fysisk butik så är 
fysiska butiker i stor utsträckning en konkurrent till e-butikerna, det gäller både 
renodlat digitala aktörer samt de hybrida. Både teori och resultat tyder på att 
komplementhandlingen är en störande faktor för konsumenterna. Den tvingas 
fram dels av höga minsta ordervärden, svårigheter att lägga till varor i redan 
lagda beställningar och av varor som inte levereras, felaktiga utbytesvaror samt 
varor av för låg kvalité och att vissa varor är för dyra. Eftersom det visat sig att 
kunder som komplementhandlar i större utsträckning riskerar sluta e-handla av 
den enkla anledningen att de ju ändå åker och handlar i fysisk butik finns starka 
incitament för aktörerna att förebygga det. Genom att hålla en jämn prisbild i 
nivå med fysiska butiker, underlätta tillägg av varor samt erbjuda minsta 
ordervärden kan de förebygga komplementhandling.  
 
Förutom att både aktörer och konsumenter vinner på det i form av nöjdare 
kunder så finns det stora miljömässiga vinster eftersom just tilläggshandling ses 
som kanske den största bromsklossen till att e-handeln av livsmedel gynnar 
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miljön. Med bättre planering från kundernas sida och bättre hantering från 
aktörernas sida kan miljön gynnas av färre resor.  
 

7.1.3 Prisnivå och last mile 
Prisnivån är en central del i e-handel av mat, både för konsumenter och för 
aktörer. En vanlig anledning till att konsumenter slutar e-handla mat, eller byter 
till en konkurrent är just att priset är för högt. Generellt vill kunderna inte heller 
tvingas betala för varken frakt eller plock. Det skapar problem hos aktörerna 
som idag går minus på sin e-handel. Det tar oss tillbaka till frågan hur aktörerna 
ska kunna gå runt på sin e-handel och öka sina intäkter utan att höja priset eller 
ta betalt för plock och frakt alternativt minska sina utgifter. Eftersom aktörerna 
tar kostnader som tidigare legat hos kunden anser dem det nödvändigt att ta 
betalt för de kostnaderna någonstans.  
 
En av anledningarna till att e-handeln till så stor utsträckning är en förlustaffär 
är att man har svårt att få ihop last mile. Vid leveranser inom Stockholm kan 
kunden välja ett tidsintervall vanligen på två timmar. Det kan leda till att en 
lastbil kör mellan onödigt stora avstånd på dessa två timmarna. I testet som 
gjordes var det ibland över en halvtimme mellan stoppen, vilket förklarar att e-
handeln lätt blir en förlustaffär – det är som att ha en privat budbil som åker runt 
mellan kunderna. Sett utifrån det hade det varit konstigare om e-handeln gick 
runt. Vid stor spridning på leveranser så kommer aktörerna förlora pengar 
samtidigt som det är riktigt dåligt för miljön. Ett sätt att försöka lösa problemet 
med last mile har varit att samarbeta med andra parter för att kunna erbjuda 
samleveranser. Det är framförallt Mathem som har kommit längst i sitt arbete 
med samleveranser och eftersom de inte medverkade i intervju är det svårt att 
veta hur det påverkar deras last mile. Däremot tyder den här rapportens resultat 
på att kunderna inte anser att den typen av samarbeten är särskilt viktiga. 
Tvärtom uppskattas hjälp med hämtning av pant och återvinning mer. Därför 
kan man dra slutsatsen att i dagsläget kommer samarbeten och samleveransen i 
första hand vara för aktörernas skull, för att få ner kostnader för last mile. 
Samleveranser med andra varor och tjänster kan potentiellt gynna miljön, men 
det beror också på sammanhanget och hur välplanerade rutterna är.  
 
I testet med last mile var den andra ytterligheten Fodi, som hade drygt fem 
minuter mellan stoppen. Det är väldigt mycket bättre för miljön och har stor 
potential att faktiskt dra ner miljöpåverkan. Vid en så koncentrerad kundbas är 
det inte nödvändigtvis bättre för varken företagets ekonomi eller miljön att lägga 
till komplexitet med samleveranser. 
 
Både ur en ekonomisk och en miljömässig synvinkel är det betydligt bättre med 
en mer koncentrerad kundbas. Det är något som de större aktörerna skulle 
kunna arbeta betydligt mer med. Att göra större lokala marknadskampanjer för 
att få ner last mile bör kunna gynna dem. En annan lösning kan vara att områden 
premieras med rabattkoder vissa dagar för att ge dem incitament att beställa en 
viss dag i ett visst område och på så sätt koncentrera last mile.  
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När e-handeln växer och den stora massan börjar e-handla mat kommer rimligen 
prisbilden att behöva justeras neråt medan volymerna går upp.  
 
Miljö och ekonomi är nära knutet till varandra inom just last mile. Det som är bra 
för det ena är bra för det andra. Lyckas aktörerna få till en välplanerad last mile 
med full beläggning så kommer det gynna dem ekonomiskt samtidigt som det 
ger verkligt positiva effekter på miljön. Det i sin tur är något som en stor andel av 
kunderna anser är viktigt när de väljer aktör att handla av.  
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8 Slutsats 
Här besvaras rapportens problemformulering med underfråga samt ges förslag till 
fortsatta studier.  

 
8.1 Problemformulering 
Vad är samsyn och skillnader mellan konsumenternas kontra butikernas 
uppfattning om de avgörande framgångsfaktorerna inom svensk digital 
livsmedelshandel? 
 
Totalt sett så indikerar den här studien att det finns en relativt stor samsyn och 
harmoni mellan hur aktörerna och konsumenterna ser på framgångsfaktorerna. 
Den största harmonin återfinns inom hur viktigt det är med lättanvänd hemsida, 
rimligt långa bäst före datum, hemleverans och leverans dagen efter samt 
miljövänliga leveranser. Bland dessa är lättanvänd hemsida, hemleverans och 
leverans dagen efter viktigare än övriga.  
 
Det finns även delar där disharmoni verkar råda, bland dessa visar den här 
rapporten att disharmonin är som störst inom pris och utbud. Konsumenterna 
anser till stor utsträckning att det är mycket viktigt att prisnivån är densamma 
som i butik, men det verkar inte aktörerna förstått eller hålla med om. 
Konsumenterna anser också att utbudet, och då framförallt stort utbud är väldigt 
viktigt, men aktörerna tror inte att det är så viktigt som konsumenterna anser att 
det är.  
 
En annan fråga där disharmoni råder är favoriter som aktörerna tror är väldigt 
viktigt för konsumenterna, medan konsumenterna själva inte alls anser att det är 
lika viktigt.  
 
 

Tilläggsfråga 
Hur väl anser konsumenterna att aktörerna levererar inom 
framgångsfaktorerna samt hur väl tror aktörerna att konsumenterna anser 
att de levererar? 
 
Generellt anser konsumenterna att aktörerna levererar ganska bra inom de 
områden som de anser viktiga. De områden som anses som viktigast för 
konsumenterna är: Lättanvänd hemsida, stort utbud, att all varor finns med i 
leveransen, hög kvalité, samma pris som i butik, att pengar dras av för rabatter, 
leverans dagen efter, punktliga leveranser, fri frakt och hemleverans. Därför är 
det de områdena aktörerna bör arbeta för att lyckas levererar på. 
 
Inom hemleverans och leverans dagen efter är aktörer och konsumenter överens 
om att aktörerna gör ett mycket bra jobb.  
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Inom lättanvänd hemsida, stort utbud, hög kvalité och att alla varor finns med 
anser båda parter att aktörerna levererar bra, men inte väldigt bra. Här tenderar 
aktörerna att döma sin leverans hårdare än vad konsumenterna gör. 
  
Däremot inom gratis frakt, punktliga leveranser, att dra av pengar för rabatter 
och att hålla samma prisnivå som i butik anser konsumenterna att aktörerna gör 
ett sämre jobb. Till viss del håller aktörerna med.  

8.2 Fortsatta studier 
Huvudfokus i den här rapporten har varit vilka framgångsfaktorer som finns, 
samt vad kunderna anser är viktigt inom e-handel av livsmedel. Som 
komplement till den här rapporten föreslås fortsatta studier inom följande 
frågor: 
 

• Effektivisering av last mile: Det finns förmodligen en mängd olika sätt 
som last mile skulle kunna effektiviseras på. Att undersöka det vidare 
inom just e-handel av livsmedel och se vilka lösningar som finns idag och 
som kan komma att finnas utvecklar både den ekonomiska och miljö-
mässiga aspekten. 

 
• Utökade medlemskap: Kunderna var eniga i att den i särklass största 

anledningen att bli lojal till en aktör är gynnsamt medlemskap. Att 
utveckla det längre för att se vilka delar i medlemskapet som är mest 
kritiska och skulle få störst effekt är en väldigt intressant studie som 
potentiellt kan göra skillnad för aktörernas lönsamhet.  

 
• E-handelns påverkan på varumärket i stort: Även om många kunder är 

nöjda med e-handeln av livsmedel så är det ofta förknippat med 
besvikelse över uteblivna varor, försenade leveranser etc. Det vore väldigt 
intressant att undersöka hur dessa brister i leveransen påverkar 
konsumenternas syn på varumärket i stort.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Enkät konsumenter 
 
 



E-handel av livsmedel - konsumenter

Sida 1

Hej,
Jag heter Miriam Lindroos och skriver mitt examensarbete om e-handel av livsmedel. 
Jag uppskattar mycket om du tar dig tid att svara på enkäten, det tar ca fem minuter.
Om du fyller i enkäten via mobilen så ha telefonen liggande för att få bäst överblick.
Har du frågor så mejla mig gärna på miriamga@kth.se
Tack!

Är du *

Man

Kvinna

Vilken ålderskategori tillhör du? *

0-17

18-29

30-45

46-50

50-64

65+

Hur många barn har du? *

0

1

2

3

4+

mailto:miriamga@kth.se


Är du *

Sambo

Särbo

Singel

Hur bor du? *

Storstad

Småstad

Landsbygd

Sida 2

Har du e-handlat livsmedel? *

ja

nej

Hur ofta e-handlar du livsmedel? *

Flera gånger i veckan

1 gång i veckan

1-2 gånger i månaden

Mer sällan



Vilken aktör e-handlar du huvudsakligen livsmedel ifrån? *

Utgå från den butik du vanligtvis handlar ifrån i resterande svar. Om du handlar från fler aktörer får du gärna fylla i enkäten flera
gånger.

City Gross

COOP Online

Fodi

Hemköp

Ica

Mathem

Mat.se

Willys

Annan

Hur VIKTIGT på en skala mellan 1 - 10 tycker du *

10 är väldigt viktigt, 1 är inte alls viktigt

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej

Det är att butikens
hemsida är lätt att
använda?

Möjligheten att
lägga till varor
efter köpet är?

Det är att butiken
visar dina
favoriter?

Hur BRA på en skala mellan 1-10 tycker du *

10 är väldigt bra, 1 är inte bra alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej

Butiken är på att
ha en lättanvänd
hemsida?

Möjligheten att
lägga till varor
efter köpet är?

Butiken är på att
visa dina
favoriter?



Sida 3

Hur VIKTIGT på en skala mellan 1 – 10 är det *

10 är väldigt viktigt, 1 är inte alls viktigt

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej

Att butiken har
stort utbud?

Att butiken har
lokalt utbud?

Att butiken har
ekologiskt utbud?

Att alla varor du
beställt finns med
i leveransen?

Hur BRA på en skala mellan 1 – 10 tycker du *

10 är väldigt bra, 1 är inte bra alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej

Butikens utbud
är?

Butikens lokala
utbud är?

Butikens
ekologiska utbud
är?

Butiken är på att
leverera alla varor
i en beställning?

Hur vill du att butiken ska agera om en vara inte går att leverera?



Sida 4

Hur VIKTIGT på en skala mellan 1 - 10 är det att varorna *

10 är väldigt viktigt, 1 är inte alls viktigt

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej

Håller hög
kvalité?

Har långa bäst
före datum?

Hur BRA på en skala mellan 1 - 10 tycker du *

10 är väldigt bra, 1 är inte bra alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej

Kvalitén på
varorna är?

Butiken är på att
levererar rimliga
bäst föredatum?

Har du fått dåliga varor?

ja

nej

Hur vill du att butiken ska agera om du fått dåliga varor?



Sida 5

Hur VIKTIGT på en skala mellan 1 - 10 är det att *

10 är väldigt viktigt, 1 är inte alls viktigt

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej

Prisnivån är
samma som i
fysisk butik?

Ev prishöjning är
jämnt utspridd?

Butiken erbjuder
medlemsrabatter?

Erbjuder
abonnemang på
basprodukter?

Rabatter och
kampanjer dras
av?

Butiken erbjuder
gratis frakt

Hur BRA på en skala mellan 1 – 10 är butiken på att *

10 är väldigt bra, 1 är inte bra alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej

Hålla samma
prisnivå som
fysisk butik?

Sprida ev
prishöjning jämt
bland varorna?

Erbjuda
medlemsrabatter?

Erbjuda
abonnemang på
basprodukter

Dra av pengar för
kampanjer och
rabatter?

Erbjuda gratis
frakt



Sida 6

Hur VIKTIGT på en skala mellan 1 - 10 är det att butiken erbjuder *

10 är väldigt viktigt, 1 är inte alls viktigt

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej

Hemleverans?

Leverans till
butik?

Leverans till låst
box?

Leverans direkt
hem till kylskåpet
genom smarta
lås?

Smalt tidsfönster
för leverans?

Leverans samma
dag?

Leverans dagen
efter?

Miljövänliga
leveranser?

Punktliga
leveranser?



Hur BRA på en skala mellan 1 – 10 tycker du butiken är på att erbjuda *

10 är väldigt bra, 1 är inte bra alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej

Hemleverans?

Leverans till
butik?

Leverans till låst
box?

Leverans direkt
hem till kylskåpet
genom smarta
lås?

Smalt tidsfönster
för leverans?

Leverans samma
dag?

Leverans dagen
efter?

Miljövänliga
leveranser?

Punktliga
leveranser?

Skulle du kunna tänka dig längre leveranstid eller större tidsfönster för leverans om du visste att det ledde till
miljövänligare leveranser? *

ja

nej



Sida 7

Hur VIKTIGT på en skala mellan 1 - 10 är det att butiken erbjuder *

10 är väldigt viktigt, 1 är inte alls viktigt

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej

Samtidig
vinleverans?

Samtidig leverans
av andra varor?

Hämtning av
pant?

Postreturer?

Hämtning av
återvinning?

Hur BRA på en skala mellan 1 – 10 tycker du butiken är på att erbjuda *

10 är väldigt bra, 1 är inte bra alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej

Samtidig
vinleverans?

Samtidig leverans
av andra varor?

Retur av pant?

Postreturer?

Retur av
återvinning?

Finns det någon tilläggstjänst du saknar?



Sida 8

Vad fick dig att e-handla mat för första gången?

Vad skulle kunna få dig att sluta e-handla mat?

Vad får dig att börja handla hos en aktör?

Vad får dig att sluta handla hos en aktör?



Finns det något som skulle kunna få dig att bli lojal till en aktör?

Du har nu bevarat enkätens alla frågor. 
Tack för hjälpen!
För att lämna in enkät, tryck klar.

» Redirection to final page of WebbEnkäter (ändra)

file:///?url=survey_schlusstext&uid=1618967


 

 

Bilaga 2 – Enkät aktörer 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E-handel av livsmedel - Aktörer

Sida 1

Hej,
Jag heter Miriam Lindroos och skriver mitt examensarbete om e-handel av livsmedel. 
Jag uppskattar mycket om du tar dig tid att svara på enkäten. Det tar bara några minuter. 
Har du frågor så mejla mig gärna på miriamga@kth.se
Tack!

När kunderna e-handlar hos er, hur VIKTIGT på en skala mellan 1 - 10 tror du kunderna tycker *

10 - väldigt viktigt, 1 - inte viktigt alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Det är att
hemsidan är lätt
att använda?

Möjligheten att
lägga till varor
efter köpet är?

Butiken är på att
visa kundernas
favoriter

Hur BRA på en skala mellan 1 - 10 tror du kunderna tycker *

10 - Väldigt bra, 1 - Inte bra alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Det är att
hemsidan är lätt
att använda?

Möjligheten att
lägga till varor
efter köpet är?

Butiken är på att
visa kundernas
favoriter

mailto:miriamga@kth.se


Sida 2

Hur VIKTIGT på en skala mellan 1 – 10 tror du kunderna tycker det är *

10 - väldigt viktigt, 1 - inte viktigt alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Att butiken har
stort utbud?

Att butiken har
lokalt utbud?

Att butiken har
ekologiskt
utbud?

Att alla beställda
varor finns med i
leveransen?

Hur BRA på en skala mellan 1 – 10 tror du kunderna tycker *

10 - Väldigt bra, 1 - Inte bra alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Butikens utbud
är?

Butikens lokala
utbud är?

Butikens
ekologiska utbud
är?

Butiken är på att
leverera alla
varor i en
beställning?

Sida 3

Hur VIKTIGT på en skala mellan 1 - 10 tror du kunderna tycker det är att varorna *

10 - väldigt viktigt, 1 - inte viktigt alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Håller hög
kvalité?

Har långa bäst
före datum?



Hur BRA på en skala mellan 1 – 10 tycker du *

10 - Väldigt bra, 1 - Inte bra alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kvalitén på era
varor är?

Butiken är på att
levererar rimliga
bäst föredatum?

Sida 4

Hur VIKTIGT på en skala mellan 1 - 10 tror du kunderna tycker det är att *

10 - väldigt viktigt, 1 - inte viktigt alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Butikens prisnivå
ej överstiger
prisnivån i fysiska
butiker?

Alla varor håller
likartad prisnivå?

Butiken erbjuder
medlemsrabatter?

Butiken erbjuder
abonnemang på
basprodukter?

Butiken faktiskt
drar av pengar för
kampanjer och
rabatter?

Butiken erbjuder
gratis frakt?



Hur BRA på en skala mellan 1 – 10 tror du kunderna tycker att butiken är på att *

10 - Väldigt bra, 1 - Inte bra alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Hålla samma
prisnivå som i
fysisk butik?

Hålla en likartad
prisnivå bland
varorna?

Erbjuda
medlemsrabatter?

Erbjuda
abonnemang på
basprodukter

Dra av pengar för
kampanjer och
rabatter?

Erbjuda gratis
frakt?

Sida 5

Hur VIKTIGT på en skala mellan 1 - 10 tror du kunderna tycker det är att butiken erbjuder *

10 - väldigt viktigt, 1 - inte viktigt alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Hemleverans?

Leverans till
butik?

Leverans till låst
box?

Leverans direkt
hem till kylskåpet
genom smarta
lås?

Smalt tidsfönster
för leverans?

Leverans samma
dag?

Leverans dagen
efter?

Miljövänliga
leveranser?

Punktliga
leveranser?



Hur BRA på en skala mellan 1 – 10 tror du kunderna tycker butiken är på att erbjuda *

10 - Väldigt bra, 1 - Inte bra alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej

Hemleverans?

Leverans till
butik?

Leverans till låst
box?

Leverans direkt
hem till kylskåpet
genom smarta
lås?

Smalt tidsfönster
för leverans?

Leverans samma
dag?

Leverans dagen
efter?

Miljövänliga
leveranser?

Punktliga
leveranser?

Tror du era kunder kan tänka sig längre leveranstid eller större tidsfönster för leverans om de visste att det ledde
till miljövänligare leveranser? *

ja

nej



Sida 6

Hur VIKTIGT på en skala mellan 1 - 10 tror du kunderna tycker det är att butiken erbjuder *

10 - väldigt viktigt, 1 - inte viktigt alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Samtidig
vinleverans?

Samtidig
leverans av
andra varor?

Hämtning av
pant?

Postreturer?

Hämtning av
återvinning?

Hur BRA på en skala mellan 1 – 10 tror du kunderna tycker butiken är på att erbjuda *

10 - Väldigt bra, 1 - Inte bra alls

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej

Samtidig
vinleverans?

Samtidig leverans
av andra varor?

Hämtning av
pant?

Postreturer?

Hämtning av
återvinning?

Du har nu bevarat enkätens alla frågor. 
Tack för hjälpen!
För att lämna in enkät, tryck klar.

» Redirection to final page of WebbEnkäter (ändra)

file:///?url=survey_schlusstext&uid=1668942


 

 

Bilaga 3 – Intervjumall aktörer 
Beställning 
Vad tror ni kunderna tycker är viktigast gällande hemsidan vid beställningstillfället? 
Använder era kunder favoriter och' tidigare beställningar' vid beställningstillfället? 
 
 
Lager 
Hur arbetar ni för att hemsidans lagersaldo ska överensstämma med det faktiska 
lagersaldot? 
Hur agerar in om varorna är slut vid plocktillfället? 
Hur agerar ni om en kund fått hem dåliga produkter? 
Plockas allt från centrallager? 
- Hur ser det ut längre ut på landet? 
 
Pris 
Hur ser du på butikens prissättning? 
Är vissa varor dyrare än i butik? 
Om ja, är det en generell prishöjning eller är bara vissa varor dyrare? 
Hur agerar ni om rabatter och kampanjer inte dragits av hos en kund? 
 
Leverans 
Vilken leverans föredrar era kunder? 
Hur tror du hemleveranserna kommer se ut i framtiden? 
Hur agerar ni om en leverans blir försenad? 
Erbjuder ni era kunder att välja mer miljövänliga leveranser? 
Tror du era kunder skulle välja att vänta längre på leveransen/välja större tidsfönster 
om det ledde till miljövänligare leveranser? 
Hur arbetar ni för att få lönsamhet i last mile? 
 
Tilläggstjänster 
Vilka tilläggstjänster erbjuder ni? 
Vilka skulle ni vilja erbjuda? 
 
Kunder 
Hur ser en typisk kund ut hos er? (kön, ålder, familj) 
Har ni lojala, återkommande kunder? 
Hur arbetar ni för att få lojala återkommande kunder? 
 
Vad tror du är avgörande för att en kund ska börja e-handla mat? 
Vad får en kund att fortsätta e-handla mat? 
Vad får en kund att sluta e-handla mat? 
 
Framtid 
Hur tror du framtiden ser ut för e-handel av mat 
 
 



 

 

Bilaga 4 – Diagram olika leveranssätt 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 5 – Diagram tilläggstjänster 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 6 – Diagram detaljerade svar 
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