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Sammanfattning
Uppsatsens titel: E-livsmedel 2.0 – En kvalitativ studie av livsmedelsbutikers e-handelssatsningar.
Ämne: Företagsekonomi III - Ledning och utveckling av handelsföretag 61-90 hp.
Datum: 2010-05-26
Författare: Jan Ahmadi, Alexander Anvedahl och Niklas Johansson
Handledare: Nils Nilsson
Problemformulering: Hur ska en livsmedelsbutik arbeta för att bli framgångsrik med
försäljning via Internet?
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda förutsättningarna för livsmedelförsäljning via
Internet. Vi vill utveckla en modell som företag i livsmedelbranschen kan använda som underlag
för att bli framgångsrika i sin internetförsäljning.
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod och ett abduktivt angreppssätt. Vi har gjort
totalt sju stycken djupintervjuer.
Referensram: I referensramen tar vi upp följande områden: e-handel, konsumentbeteende,
varumärke, logistik och betalningsmodeller.
Slutsats: I slutsatsen visar vi en modell för hur en e-handelsverksamhet med livsmedel ska
utformas om verksamheten har sin bas i en fysisk butik. Denna modell rör områdena;
plockningsmetod, lagringsmetod, investeringar, geografiskt läge, målgrupp, sortiment, pris,
leveranssätt, avgifter, betalningssätt och reklamationshantering. Vidare visar vi även en modell
som beskriver sambandet mellan Internet som en global försäljningskanal och livsmedel som en
vara som säljs på lokal nivå. Vi har även kommit fram till att livsmedel på Internet är här för att
stanna denna gång.
Nyckelord: E-handel, livsmedel, logistik

Abstract
In this day and age we carry out our purchases through different channels. We can shop our
clothes and computers in a store or online. Nowadays we can even purchase our groceries
through the Internet. The biggest retailer chains within groceries in Sweden have established
virtual stores online and are distributing the goods in cities throughout the country. This thesis is
dedicated to investigating crucial success factors when going about selling groceries online. Our
main research question for this study is “How should a grocery design their business if they want
to be successful selling groceries online”. To answer this question we have used a qualitative
method when we carried out our empirical research. We conducted interviews with directors and
managers of stores who sell groceries online as well as in stores who don’t. The focus of the
study has been on those interviews but we have also gathered relevant models and theories from
areas like e-commerce. Our findings have shown us that a grocery who wants to be successful
with a virtual store needs to have the right size and location. Furthermore we have concluded that
a store needs specific equipment as well as a thought out information systems. We hope our
findings can work as a blueprint for the store that wants to sell groceries through the Internet.
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1 Inledning

I detta inledande kapitel kommer vi att presentera vårt ämne för att ge läsaren en förståelse för
det. Först kommer en bakgrundsbeskrivning och denna följs upp av en problemdiskussion.
Denna kommer sedan att leda fram till den problemformulering vi har valt att använda oss av.
Till sist kommer vi att beskriva de avgränsningar som vi har valt att göra.

1.1 Bakgrund
”Förr användes medier för marknadsföring och butiker för försäljning. I framtiden kommer vi
att använda butiker för marknadsföring och medier för försäljning. Nikhilesh Dholakia (Ström,
1999)
För att förstå vad Dholakia menar med detta citat behövs en förståelse för hur detaljhandeln har
kommit att utvecklats till det den är idag där vi kan använda oss av medier som Internet till att
göra våra inköp.
Den första handeln som gjordes på landsbygden med livsmedel var på 1800-talets andra hälft.
Utbytet gjordes då på en marknad någon gång i månaden. Denna marknad blev som en social
tillställning för människorna på landsbygden. Marknader av detta slag blev obsoleta när
näringsfriheten infördes 1864 som innebar att det inte längre krävdes någon yrkeskunskap för att
starta ett företag eller en butik. Fler och fler butiker växte fram i städerna, dock inte inom
livsmedel som främst såldes på torget eller saluhallar. Under slutet på 1800-talet och början på
1900-talet växte postorderföretag och varuhus fram. Det blev alltmer vanligt att företagen letade
stordriftsfördelar, resultatet av detta blev att stormarknader med lågprisprofiler växte fram.
Stormarknadskonceptet blev framgångsrikt då det i jämförelse med varuhuskedjorna kunde
erbjuda ett större sortiment och lägre priser. Denna försäljningsform blev snabbt populär och är
det än idag. Köpcentrumen var nästa steg i detaljhandelsutvecklingen men livsmedelsbranschen
fick ingen större påverkan av detta (butiksbanken.se).
I takt med denna utveckling skedde också en del förändringar i de svenska hemmen. Den
historiskt viktigaste förändringen var att hushållen blev mer och mer jämställda. Det var inte
längre självklart att kvinnorna skulle vara bundna till hemmet. De kunde nu leva ett självständigt
liv med ett eget arbete. Det blev allt vanligare med dubbelarbetande hushåll, alltså hushåll där
både mannen och kvinnan arbetade. Därmed blev tiden mer knapp för hushållen att uträtta de
sysslor som kvinnan tagit hand om innan (Engstrand, 2008).
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Ytterligare en förändring som samhället har genomgått är övergången från ett kollektivistiskt
tänk till ett individualistiskt. Människor har blivit mer fokuserade på att förverkliga sig själva
snarare än att främja kollektivets bästa. Tiden som individen lägger på sig själv blir hela tiden
viktigare och detaljhandeln har blivit tvungna anpassa sig till denna förändring. Ett tydligt
exempel på detta är Apples produktlinje med I-phone och I-pod där I står för jaget (Hultén,
2007).
Det senaste i ledet av samhällsförändrande händelser är Internets uppkomst. I vårt samhälle har
Internet inneburit att konsumenterna kan spara tid genom att göra sina inköp online istället för i
fysiska butiker. Enligt Turban et al. (2010) har konsumenterna genom Internets tillgänglighet och
bekvämlighet blivit vana vid att när som helst på dygnet kunna göra sina inköp. De har blivit
bortskämda med att kunna välja bort de sysslor som anses vara tråkiga och tidskrävande. Detta
kan innebära att de köper tjänster som till exempel städning och matlagning.
Alla dessa ovannämnda förändringar har bidragit till att utvecklingen går emot Dholakias
framtidsvision. En annan indikator på hur mycket vi har börjat använda Internet till att göra våra
inköp är Handelns utredningsinstituts e-barometer från 2009 som visar att e-handelns omsättning
i Sverige har gått ifrån 4,9 miljarder år 2003 till 22,1 miljarder år 2009 (Hui.se).
Nätbutikernas snabba framfart har lett till att människorna i det postmoderna samhället har blivit
kanalblinda. Det spelar inte längre någon roll huruvida vi köper våra kläder i en virtuell butik
eller om vi gör det i en fysisk butik. Butiker av alla slag har tagit steget ut på Internet och frodats,
men det är dock en bransch som hamnat efter många andra, livsmedelsbranschen. Nu när
marknaden för e-handel har mognat och konsumenterna har vant sig vid Internet som
försäljningskanal är det också dags för livsmedelsbranschen att ta steget.

1.2 Problemdiskussion
Gång på gång bryts barriärer ner och förändringar sker, det hände med Spinning Jenny som
revolutionerade textilbranschen, självbetjäningssystemet som revolutionerade dagligvaruhandeln
och nu händer det igen med Internets framväxt. Den här gången är dock inte förändringen
begränsad till en bransch eller industri utan uppkomsten av Internet har påverkat allt från
informationsspridning till kommunikation (Turban, 2010). Inom näringslivet har Internet använts
som en ny försäljningskanal. Bransch efter bransch har börjat utnyttja denna försäljningskanal,
antingen för att skapa sig konkurrensfördelar eller för att överleva.
Nuförtiden är det lika vanligt att köpa saker som tågbiljetter, kläder och filmer på nätet som i en
fysisk butik. Denna utveckling var svår att förutse men idag är näthandeln lika accepterad som
vanlig fysisk handel, i de flesta branscher det vill säga. Denna väg till acceptans har inte tagit en
särskilt lång tid då själva plattformen Internet inte är speciellt gammal, men det har funnits en hel
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del hot längs vägen. Den globala konkurrensen som råder online är kanske det största hotet men
de företag som finns på Internet har visat att den är överkomlig. Vissa branscher, exempelvis
klädesbranschen, har fått ta sig över ytterligare en tröskel, att få kunderna att övervinna sin rädsla
för att köpa kläder innan de har provat dem.
Inom livsmedelsbranschen har man inte riktigt lyckats lösa sina problem, trots flera satsningar
under tidigare år. De satsningarna lyckades inte av diverse anledningar, såsom brister i
teknologin och alltför höga kostnader. Livsmedelspriserna ökade vid nätförsäljning eftersom
hanteringen och leveransen av varorna ledde till ökade kostnader (Internetworld, 07-11-29).
Konsumenterna hade heller inte samma vana vid att handla på Internet som idag och tillgången
på snabba internetuppkopplingar var betydligt mer begränsad än idag.
De tre senaste åren har dock nya satsningar inletts runt om i Sverige. I uppsatsen ska vi ta reda på
vilka förutsättningar som råder idag för att satsningarna ska bli lönsamma denna gång. Vidare
ska vi undersöka det bästa tillvägagångssättet för att sälja livsmedel via försäljningskanalen
Internet och presentera den i form av en modell. Modellen kommer att bestå i vad vi anser vara
de viktigaste framgångsfaktorerna inom områden som exempelvis logistik, prissättning och
leveranssätt. De rekommendationer vi har kommer vi att presentera i punktform.

1.3 Problemformulering
 Hur ska en livsmedelsbutik arbeta för att bli framgångsrik med försäljning via Internet?

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att utreda förutsättningarna för livsmedelförsäljning via Internet. Vi
vill utveckla en modell som företag i livsmedelbranschen kan använda som underlag för att bli
framgångsrika i sin internetförsäljning.

1.5 Avgränsningar
Vi kommer i denna uppsats att lägga vårt fokus på livsmedelsdetaljister med befintliga fysiska
butiker, de mindre, mer nischade butikerna hamnar således utanför uppsatsens ramar.
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Vi kommer heller inte att gå på djupet när det kommer till de rent tekniska frågorna om hur
företagens plattformar och hemsidor kommer att utformas utan detta kommer endast behandlas
ytligt.
Ytterligare en avgränsning som vi kommer att göra är att vi kommer lägga mer vikt på att se
problemet ur företagens perspektiv än kundernas.
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2 Metod

I detta kapitel kommer vi att presentera den metod och de tillvägagångssätt som vi har valt att
använda oss av i arbetsprocessen. Vi kommer att resonera kring vilken typ av datainsamling vi
har använt oss av och hur urvalet av respondenter har gjorts. Slutligen kommer vi att motivera
de använda teorierna och den insamlade datans relevans, kapitlet kommer även att innehålla
metodkritik.

2.1 Angreppssätt
Informationen som ska ligga till grund för en undersökning ska hämtas både från teorin och
empirin. Sättet som teorin och empirin kommer att kopplas till varandra avgör vilken forskningsmetod som ska användas. Det är således viktigt att ta dessa beslut i inledningsfasen av
uppsatsskrivandet eftersom det får inverkan genom hela arbetsprocessen. Relationen mellan teori
och empiri kan beskrivas genom en induktiv eller deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2005).
Det finns även ett tredje sätt att samla in data om verkligheten, det abduktiva. Abduktion innebär
en kombination mellan deduktion och induktion där man börjar med att arbeta induktivt för att
sedan arbeta deduktivt när man testar sin nya teori på andra fall. Vårt arbetssätt har störst likhet
med den abduktiva ansatsen då vi inte bara har sökt efter teorier i böcker och artiklar, vi har
heller inte enbart studerat verkligheten och sedan tagit med oss våra upptäckter in utan vi har
kombinerat den induktiva och den deduktiva ansatsen. Forskare har ingen utgångspunkt i teori
eller empiri, på så sätt blir forskningen heller inte låst och teorin kan utvecklas efter hand (Patel
& Davidsson, 2003). Vissa teorier som vi hittat i litteraturen har vi använt på våra
intervjupersoner och en del av deras påståenden har vi fått gå tillbaks till litteraturen för att finna.
I vissa fall krävdes ytterligare kontakt med respondenten för att nå klarhet.

2.3 Intervjumetod
Enligt Lantz (2007) finns det fyra stycken olika former av intervjuer. Den strukturerade intervju
är den mest ordnade intervjun som kännetecknas av specifika och fasta frågor som ställs i en i
förväg bestämd ordningsföljd, respondenten får ge sin uppfattning om det som intervjuaren
finner meningsfullt. Den något mindre slutna intervjumetoden kallas för den halvstrukturerade
intervjun, den skiljer sig från den strukturerade intervjun på så sätt att det finns utrymme för viss
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öppenhet i respondentens svar och intervjuaren får därmed en uppfattning om frågornas
meningsfullhet för respondenten. De övriga två intervjumetoderna är enligt Lantz (2007) den
öppna och den riktat öppna intervjumetoden. Våra intervjuer har genomförts på ett halvstrukturerat sätt. Vi ställde i förväg upp ett antal frågor som ville få besvarade och vi hade även
en förutbestämd ordningsföljd på dessa. Vår förhoppning var att respondenten skulle känna så
pass stor frihet att nya infallsvinklar och perspektiv, som vi i förväg inte hade haft möjlighet att
förutsäga, skulle uppenbara sig. Vi ansåg att detta var den lämpligaste metoden då vi inte ville
styra respondenten alltför mycket, detta för att vi förmodade att deras kunskap skulle göra att de
lade mest vikt på de fakta som var mest relevanta och innehållsrika.
Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två sätt att utforma intervjufrågor på, det öppna sättet
och det slutna sättet. På en öppen fråga förväntas ganska omfattande svar, oftast minst en mening
eller en kortare historia. I stort sett samtliga frågor som vi ställde var öppna. Anledningen till
detta var att vi inte ville få svar som vi varit med och påverkat. En nackdel med öppna frågor är
att intervjuaren inte har chans att anteckna hela svaren och i efterhand när svaren ska analyseras
finns det risk för att svaren feltolkas eller missuppfattas på grund av brister i anteckningarna
(Jacobsen, 2002). Då vi var tre stycken som antecknade vid intervjuerna anser vi att vi kunde få
ner all information utan misstolkningar. Vid telefonintervjuerna använde vi oss av
högtalarfunktionen vilket gjorde att alla tre kunde anteckna samtidigt.

2.5 Urval
För att vår undersökning skulle genomföras på bästa sätt ville vi göra intervjuer med lämpliga
respondenter från olika positioner i olika slags företag i livsmedelsbranschen. Våra respondenter
är:
Martin Åkerberg, VD och affärsutvecklare Handla24
Claes Hessel, VD Mataffären.se
Hans Birgersson, Butiksägare ICA Supermarket i Rottne (Växjö)
Johan Tillström, e-handelsansvarig ICA Supermarket i Rottne (Växjö)
Urban Bergman, e-handelsansvarig Coop Forum i Luleå
Björn Stenström, e-handelsansvarig ICA Supermarket i Bankeryd (Jönköping)
Hans Grundström, Ägare ICA Maxi i Kalmar

Vi ville i vårt urval främst få till personliga intervjuer med de enskilda butikerna. Anledningen
till detta var inte enbart att få till en seriös och trovärdig intervju, vårt mål med dessa intervjuer
var även att få en större inblick i hur det praktiska arbetet sköttes. Birgersson och Stenström gav
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oss en empirisk inblick i butikerna i Växjö och Jönköping. Vi ansåg att dessa besök var
tillräckliga och genomförde därför telefonintervjuer med övriga respondenter.

2.6 Datainsamling
Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt när man ska samla in sin data, man kan använda sig
av primärdata eller sekundärdata (Patel & Davidson, 2003). Enligt Jacobsen (2002) innebär
primärdata att information eller upplysningar tas direkt från informationskällan. Empirin samlas
in för första gången och den blir direkt användbar på frågeställningen. Vid insamling av
primärdata är observationer och intervjuer bland de viktigaste typerna. Vår primärdata kommer
främst från de intervjuer som vi genomfört. Vi kan i och med detta garantera att informationen är
färsk och aktuell. Då vårt ämne krävde just det ansåg vi att intervjuer var det mest lämpade
tillvägagångssättet för att få fram relevant information. Vi har även lyssnat på ett föredrag av
Postens e-handelsspecialist Arne B Andersson, den information som vi har använt från honom
används också som primärdata i uppsatsen.
Med sekundärdata menas, enligt Bryman & Bell (2005), existerande data som samlats in i ett
tidigare skede och oftast även i ett annat syfte, exempel på sekundärdata är offentliga
publikationer och tidskrifter. Vi har i vår uppsats använt oss av sekundärdata i form av artiklar
från Internet. De kom från tidningen Market.se som är en tidskrift med inriktning mot
detaljhandeln, vi anser att denna sekundärdata är pålitlig och användbar.

2.7 Forskningsmetod
Vid insamling av den empiriska datan finns det i huvudsak två olika tillvägagångssätt. Dessa är
den kvalitativa och den kvantitativa metoden (Patel & Davidson, 2003). Det är mycket viktigt att
vara noggrann i sitt val av metod för det kommer att påverka hela arbetsprocessen och resultatet.
Den kvalitativa forskningsmetoden är inriktad på att få ut mycket information med hjälp av
många olika variabler av ett mindre antal individer, den är även lämplig att använda när man har
som mål att förstå hur vissa människor tolkar en viss situation (Jacobsen, 2002). Bryman & Bell
(2005) förklarar den kvalitativa metoden som en forskningsstrategi där tonvikten vid
insamlingen av datan ligger på ord snarare än på siffror. Vidare säger de att verkligheten
uppfattas på det sätt som deltagarna i en viss miljö uppfattar den.
Vi kom fram till att det bästa för vår uppsats var att använda oss av den kvalitativa metoden. Vi
ville göra intervjuer med personer med olika befattningar i företagen för att kunna få deras syn
på vår frågeställning. På så sätt kunde vi skapa oss en rättvis uppfattning om hur det som vi har
studerat verkligen såg ut. Vi valde då att göra ett antal intervjuer med relevanta respondenter för
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att få reda på de fakta vi var ute efter. En sak som vi försökte med när vi bokade in intervjuerna
var att få dem utan att respondenterna hade någon tidspress. Anledningen till detta var att de i
lugn och ro skulle kunna besvara våra frågor utan att på något sätt känna sig begränsade eller
stressade. Enligt Jacobsen (2002) är den kvalitativa metoden ett flexibelt tillvägagångssätt.
Författarna kan efterhand som tiden går korrigera sin frågeställning då mer och mer fakta samlas
in, detta anser vi vara en stor fördel med den kvalitativa metoden eftersom vi fick större
förståelse för problematiken under arbetets gång.

2.8 Reliabilitet och validitet
Andersen (1998) skriver i sin bok att en undersöknings reliabilitet är beroende av vem eller vilka
som utför den. Det finns en intervjuareffekt som lätt kan göra att intervjuns tillförlitlighet
påverkas. Med intervjuareffekt menar Andersen (1998) att intervjuaren medvetet eller omedvetet
leder intervjupersonen i en viss riktning. Denna effekt var vi medvetna om och vi försökte agera
professionellt och objektivt för att inte få någon vinkling på svaren eller ställa några ledande
frågor. Vi är dock medvetna om att fullständig objektivitet är svår att uppnå. Vi tror dock inte att
resultaten skulle ha blivit exakt likadana om studien skulle göras om igen av andra personer.
Anledningen till det är att intervjuerna är personliga och intervjuarens frågor är individuella,
intervjuobjektets svar består delvis av personliga tankar och kunskaper.
Bryman & Bell (2005) menar att intervjuaren har större chans att uppnå en bra reliabilitet om han
ställer klara och tydliga frågor. Därför är det viktigt att intervjuaren ställer upp ett bra
intervjuschema där frågorna kommer i en genomtänkt ordningsföljd, om det finns flera
respondenter är det viktigt att samtliga får frågorna i samma följd för att undvika en eventuell
felkälla. Med detta i åtanke utformade vi ett frågeschema som vi anser fungerade mycket bra i de
gjorda intervjuerna. Vi var samtidigt noggranna med att inte använda oss av spontana
följdfrågor. Detta för att i allra största grad minska risken för att respondenten och vi skulle
misstolka varandra.
Om reliabilitet besvarar på frågan hur man ska mäta resultat är validitet svaret på vad som ska
mätas. Bryman & Bell (2005) säger att validitet är en bedömning av de slutsatser som man
kommer fram till efter mätningarna har gjorts och då kan man se om slutsatserna från
undersökningen hänger ihop eller inte. Andersen (1998) skriver att begreppet validitet kan delas
upp i två delar, nämligen giltighet och relevans. Med denna uppdelning menar han att teoridelen
och empiridelen ska stämma överens med varandra och på samma gång vara relevant för det
problem som arbetet tar upp. Vi har försökt att välja ut teorier och litteratur som har stor relevans
för vårt område. Vi har även försökt att ta upp en del mindre sidospår för att få en större helhet
och samtidigt kunna ge läsaren en förförståelse för frågeställningen.
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En annan sak som Ejvegård (2003) tar upp inom begreppet validitet är att vid intervjuer inte
enbart lyssna på vad respondenten säger utan samtidigt uppmärksamma hur han säger det. Olika
saker kan beroende på humör och person betyda olika beroende på hur de sägs. Detta var något
som vi försökte lägga märke till vid intervjuerna, dock var de lite svårt att komma ihåg alla
tonlägen och tonfall efteråt. För att undvika att vi skulle misstolka något som respondenterna sa
valde vi att spela in intervjuerna. Vi kunde tack vare detta lyssna på intervjuerna vid ett senare
tillfälle för att kanske kunna lägga märke till något då som vi tidigare hade missat. Detta är dock
till en viss del chansartat eftersom vi inte med säkerhet kunde veta att den tolkningen vi gjorde
var den som stämde.
För att uppfylla kraven på reliabilitet och validitet är det viktigt att använda sig av färsk och äkta
litteratur. Med äkthet menas att de olika källorna verkligen är de som de hävdar att de är och med
färskhet menas att man använder sig av de senaste upplagorna och samtidigt utesluter förlegad
litteratur (Ejvegård, 2003). För oss var detta en viktig del av vårt arbete, eftersom e-handel är ett
relativt nytt ämne finns det inga stora mängder skrivit om det. Dock finns det en del böcker från
runt millennieskiftet som vi medvetet valt att nästintill utesluta då teknologin har utvecklats
enormt sedan den tiden. Vi har dock undantagsvis använt oss av litteratur som vi anser
fortfarande är relevant. Vi anser att våra källor gör att vi uppfyller kraven på färskhet och äkthet.

2.9 Metodkritik
Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt att använda oss av uppdaterad och relevant
information. Dock finns det delar i referensramen vars giltighet och relevans kan ifrågasättas. Vi
har för att undvika detta försökt hitta en äldre och en mer uppdaterad teori för att se om de
överensstämde. Därför kan vi påstå att referensramen i uppsatsen är tillförlitlig.
Det empiriska materialet kan även det i viss mån ifrågasättas, detta beroende på att intervjupersonernas svar kan ha präglats av deras lojalitet mot sin arbetsplats. Det kan därför anses
naturligt att de vill visa sin verksamhet på ett positivt sätt. Att intervjupersonernas individuella
referenser och värderingar har påverkat den redogörelse som vi har fått bör också tas i beaktning.
Vi har försökt att förhålla oss neutrala vid våra intervjutillfällen, dock finns det viss risk för att vi
omedvetet styrt diskussionerna åt något håll beroende på egna erfarenheter och tankar. Det är
heller inte oundvikligt att de senare intervjuerna påverkades till viss del av de första intervjuerna
som gjordes.
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3 Referensram

I detta kapitel kommer vi att lägga en teoretisk bas för att ge läsaren en viss förförståelse inför
analyskapitlet men även för att ge en allmän bild av de ämnesområden uppsatsen är uppbyggd
kring. Vår förhoppning är att läsaren ska kunna tillgodogöra sig uppsatsens innehåll på ett
bättre sätt efter att ha tagit del av det här kapitlet. De ämnen som det läggs mest vikt på är ehandel, logistik och konsumentbeteende. En diskussion om betalningssystem, konkurrensfördelar och varumärket kommer även att föras.

3.1 The Hype Cycle
Gartners hype-kurva är en kurva som visar hur det har sett ut historiskt för e-handeln. Den ger
stor klarhet för en läsare då det tydligt och okomplicerat visar hur e-handeln har utvecklats. Den
påminner lite om livscykelkurvan men ytterligare en dimension läggs på, företag kan till exempel
se på kurvan om produkten eller teknologin i fråga har kommit till ett mognadsstadium eller
fortfarande är i början av sin utveckling (Linden & Fenn, 2003).

Figur 1: The Gartner E-Business Hype Cycle
Källa: http://i.cmpnet.com/
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Kurvan startar i början av 90-talet då de första nätföretagen kommer fram och det tekniska
genombrottet sker. Därefter kommer den första vågen av e-handelsföretag, antalet stiger i en
otrolig takt och värderingarna av dessa företag är mycket höga. De första företagen är från USA
men Europa kommer inte långt efter. År 2000 når de överdrivna förväntningarna sin topp och
man börjar inse att nätföretagen inte kommer att kunna motsvara dessa förväntningar.
Investerarna drar sig ur e-handelsprojekten och konkurserna haglar, illusionerna om att e-handeln
är en guldgruva bryts. Runt år 2002 är kurvan på sin lägsta punkt, detta är stadiet där de nya ehandelsföretagen börjar växa fram. Dessa företag är seriösa och har rimliga värderingar, sunda
affärsidéer och visioner. Trenden med e-handel har sedan fortsatt att växa och integrerats in i fler
och fler branscher (O’leary, 2008).
En viktig läxa som företag kan lära sig av hype-kurvan är att de inte ska investera i nya
teknologier bara för att de är ”hypade”, de bör heller inte ignorera teknologier som för tillfället
inte lever upp till de förväntningar som först var (Linden & Fenn, 2003).

3.2 Lärdomar från första försöket
Tanskanen et al. (2002) har i en artikel kommit fram till vad för lärdomar som kan dras utifrån
det misslyckade försöket med e-handel runt millennieskiftet. E-livsmedelföretagen gjorde
alldeles för lite i sitt försök förra gången, de flyttade helt enkelt bara in sitt sortiment på Internet
och utgick från att det skulle sköta sig självt. Den enda servicen som erbjöds var att kunderna
fick välja sina produkter och sedan få dem hemkörda. Sättet som beställningarna fungerade på
var tidskrävande, kunden var tvungen att klicka i samtliga produkter varje gång en ny order
skulle läggas. Dessutom var det inom ett stort tidsintervall som produkterna skulle bli levererade
till hemmet. Enligt Tanskanen et al. (2002) var detta inte tillräckligt utvecklat för att kunna locka
över kunderna till denna nya försäljningskanal, det krävs mer för att konsumenterna ska ändra på
traditionerna.
Det finns tre föreställningar som Tanskanen et al. (2002) vill ifrågasätta från det förra försöket
till livsmedel via Internet. Den första föreställningen är att kunden måste ha samtliga produkter
som finns i ordern hemskickade så snabbt som möjligt. Författarna menar att det inte är fler varor
än verkliga dagligvaror som mjölk och bröd som kunderna behöver dagligen. Detta behov är
dock omöjligt att tillfredsställa då utkörningar med små beställningar leder till stora kostnader.
Den andra föreställningen är att kunderna behöver ett brett sortiment med många olika produkter
att välja mellan, detta förklaras bara som ett stort missförstånd. Enligt Tanskanen et al. (2002)
kan 90 procent av den typiska konsumentens inköp täckas med cirka 200 varor. Dessa 200 varor
skiljer sig givetvis från person till person men de flesta som handlar gör det på rutin, det vill säga
att samma varor hamnar i vagnen gång på gång. Ett annat missförstånd är att kunderna vill kunna
plocka sina färskvaror själva, att de vill titta och känna på tomaterna och köttfärsen innan de
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väljer att köpa den. Denna föreställning är enligt Tanskanen et al. (2002) inte korrekt. Kunderna
har inget behov av att själva välja färska varor, däremot är det viktigt att varorna som levereras
uppfyller kundernas förväntningar.
En förutsättning för att e-livsmedel ska fungera är enligt Tanskanen et al. (2002) att försöka
skapa bra kundrelationer. En stor del av affärsidén bygger på att företagen har lojala och pålitliga
kunder. Detta är extra viktigt vid näthandel då ”what you see isn’t always what you get”, med det
menar författarna att bilden på Internet måste motsvaras av de produkter kunderna faktiskt köper
och de frysta produkterna måste vara helt frysta vid leveransen. Det blir också mindre kostsamt
att tillgodose stamkunder med samma varor än nya kunder med nya varor varje gång (Tanskanen
et al., 2002).

3.3 Nätbutik vs traditionell butik
Shapiro et al. (1998) skrev för över tio år sedan att Internet skulle förenkla shoppingen på ett
betydande sätt. Detta påstående har bevisats vara korrekt för konsumenterna men har adderat
andra dimensioner för försäljarna. Näthandel kräver inget fysiskt deltagande till skillnad från den
traditionella handeln, men allt som oftast krävs andra logistik- och transportstrategier (Turban et
al., 2010). Företagen behöver planera sina näthandelsetableringar på samma sätt som om de
skulle starta en traditionell butik, annars är risken stor för att misslyckas (Pihlsgård &
Skandevall, 2004).
Den fysiska butiken är något som är väldigt integrerad i vårt samhälle, när som helst kan kunden
gå till en fysisk affär och göra ett köp. Det är så vanligt och sammansmält med sättet vi gör våra
inköp att det, trots näthandelns framväxt, aldrig kommer att försvinna. Fortsättningsvis är den
fysiska handelns stora fördel att kunden får testa och se på produkten med egna ögon. Det är
alltid ett orosmoment huruvida produkten är korrekt presenterad på bilder och information på
Internet. I den fysiska butiken kan kunden testa olika storlekar på varor och använda sina sinnen
till att undersöka produkterna (Solomon et al., 2010).
Dessutom ger den fysiska handeln en större känsla av säkerhet då kunden är medverkande vid
köpet och väljer produkten själv. Internethandel har alltid haft problemet att det inte är säkert på
en del platser och att det finns många bedragare. Detta är något kunden inte behöver oroa sig för
när denne handlar i en fysisk butik eftersom genomförandet av betalningen kräver en högre grad
av delaktighet från kunden (Turban et al., 2010).
Det finns alltid en oro för att något ska gå fel vid leveransen när kunden handlar online, att
produkten kan skadas på vägen, att produkten man beställt inte kommer i tid eller kanske inte
alls. Dessa är alla orosmoment som inte existerar vid de allra flesta fysiska köp eftersom kunden
själv står för transporten och leveransen (Turban et al., 2010).
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Vidare är även kundupplevelsen en viktig del av den fysiska handeln, folk går inte alltid och
shoppar för att det är nödvändigt utan för upplevelsens skull. Bristen på upplevelse vid e-handel
är problematisk för nätbutikerna eftersom den är svår att åtgärda (Underhill, 2009).
En av nätbutikernas stora fördelar ligger i priset eftersom leverantörer kan erbjuda
konsumenterna ett lägre pris genom att hoppa över ett eller flera led i kedjan fram till kunden och
på så sätt slippa påläggen som dessa aktörer lägger på. Denna minskning i pris är inte lika stor
för en återförsäljaraffär på nätet men de kan ändå minska priset genom att de får mindre
försäljnings- och hanteringskostnader (Turban et al., 2010).
Förutom priset är det själva jobbet med att gå ut och leta i affärer som nätbutiker eliminerar för
kunden. Till skillnad från den fysiska butiken, där kunden måste ta sig ett visst avstånd till
butikerna, ligger allt bara ett par klick ifrån på Internet. Både tid och rum har förlorat sin
betydelse på nätet där kunden har tillgång till affärerna dygnet runt hemifrån (Ström, 1999).
Turban et al. (2010) skriver att Internets oändliga databaser som rymmer massor av olika affärer
från runt om i hela världen har förändrat handelns utseende för alltid. Samtidigt som detta har
medfört möjligheter som att företagen kommer åt fler konsumenter på flera platser har det också
påverkat konkurrensen på så sätt att företagen inte längre bara konkurrerar med affären över
gatan. Nuförtiden är det på så sätt att återförsäljarna konkurrerar med sig själva och med
leverantörer på en global marknad. Denna globala konkurrens trappar ner priserna ännu mer och
är även den till fördel för konsumenterna.
Genom sin nätbutik kan företag även samla in mer information om sina kunder. Information som
vad och hur mycket de köper är viktigt för att kunna anpassa sitt sortiment och för att på så sätt
kunna tillfredställa kundernas önskemål. Vidare är information om hur kunderna helst vill betala
viktig för att underlätta för denne vid framtida köp. På detta sätt kan företagen se till att kunden
vill köpa från dem igen (Turban et al., 2010).
Denna informationssamling kan även användas för att få en mer personlig kontakt med kunden.
Återförsäljarnas marknadsföring och reklam förändras när det vet mer om sin kund, de kan då
anpassa sin marknadsföring och använda mer personligt innehåll. Ström (1999) pratar om en
”lärande relation” där företagen lär sig mer om och av sin kund för att försöka skapa lojalare
kunder. Ström (1999) ger även ett exempel på hur detta skulle kunna gå till: ”Butikens bananer
börjar bli övermogna, chefen för avdelningen går in på kontoret och en kvart senare ligger ett email med rubriken halva priset på bananer hos de 500 kunder som köper mest bananer”.
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3.4 Näthandel med livsmedel
Människor spenderar en stor del av sina totala utgifter på livsmedel och handeln på Internet
växer hela tiden. Trots detta har det inte blivit något stort genomslag för livsmedelföretagen men
försök har gjorts. Runt millennieskiftet var det många livsmedelsföretag som hade verksamhet på
Internet men många misstag gjordes. Enligt Lawrence & Douglas (2001) berodde den uteblivna
lönsamheten på bristande affärsplaner och en total missbedömning av kostnaden per kund, som
blev betydligt högre på Internet än i vanliga butiker. Efterhand började de företag som satsat på
e-handel att sänka priserna. En del företag gick så lågt att priserna inte översteg de rörliga
kostnaderna, alltså desto mer de sålde, desto mer förlust gjorde det. Det blev förstås ohållbart att
fortsätta och livsmedel på Internet försvann (Lawrence & Douglas, 2001).
Ramus & Nielsen (2005) säger att företagen har lidit av att säljnivåerna inte har nått upp till de
höjder som har förväntats, därför är det viktigt att se vad konsumenterna har för preferenser
innan man gör en satsning.
Ramus & Nielsen (2005) hävdar att individer som är erfarna shoppare på nätet inte skiljer sig åt i
sina åsikter om vad som är positivt och negativt när det kommer till att handla livsmedel på nätet.
Oavsett kön och ålder var det många faktorer som var överensstämmande när författarna frågade
efter vilka förväntningar individerna hade. Detta fenomen är viktigt för företagen att ta i
beaktande vid till exempel marknadsföring då en del fördelar kan utnyttjas när man har vetskap
om detta.
Enligt Ramus & Nielsen (2005) är det vissa speciella faktorer som kunderna efterfrågar och som
gör att deras inställning blir positiv, detta gäller för samtliga åldersklasser. Den allra största
faktorn till att livsmedel på nätet efterfrågas är bekvämligheten, förmånen att kunna sitta hemma
och beställa vilka varor man vill vilken tid på dygnet som än passar är hela Internets största
konkurrensfördel och detta gäller såklart även livsmedelsbranschen. Det har även framkommit
att kunderna inte vill göra samtliga livsmedelinköp på Internet utan de vill ha möjligheten att
kunna gå till affären och göra spontanköp också (Ramus & Nielsen, 2005). Den fysiska och den
virtuella butiken kompletterar varandra.
Även faktorer som att slippa hitta en parkeringsplats, leta mynt till kundvagnen, stå i kö och att
behöva bära på tunga kassar var faktorer som talade för att människor sökte sig till
livsmedelhandel via nätet (Ramus & Nielsen, 2005).
Ytterligare en fördel som Ramus & Nielsen (2005) påpekar är att kunden ibland kan känna sig
tryggare på Internet. Detta för att vissa produkter är personliga, en kund kanske inte alltid vill att
andra kunder ska se vad han tittar på, det kan vara genant och kunden vill därför vara ifred när
han tittar på det. Det är inte bara de trängande kunderna som undviks på nätet utan även
efterhängsen personal. För vissa personer är dock avsaknaden av andra kunder en faktor som
påverkar dem negativt, de vill helt enkelt inte vara ensamma när de handlar livsmedel utan vill
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vara bland folk. (Ramus & Nielsen, 2005). Ett annat exempel är att det inte finns någon
möjlighet att få tag i en produkt snabbt, istället för att springa ner till butiken på hörnet får man
vänta tills hemleveransen kommer (Ramus & Nielsen, 2005).
En nackdel som inte ofta nämns vid hemleveranser är det faktum att det krävs en viss
tidspassning. Oftast får man inte någon speciell tid som leveranser sker utan det som erbjuds är
ett visst tidsintervall. Detta kan leda till irritation och frustration då man kanske har annat
planerat vid ungefär samma tidpunkt. Ytterligare en faktor som lyfts fram är att processen med
att klaga om det är någon defekt på en vara. När det gäller livsmedel är det mycket färskvaror
och det är inte tillåtet att byta ut dem hursomhelst (Ramus & Nielsen, 2005).
För att företagen ska kunna få fart på sin internetförsäljning krävs det att de säljer mycket
produkter, för att kunna sälja mycket produkter krävs det många nya kunder, för att kunna locka
till sig nya kunder krävs att man erbjuder konkurrenskraftiga priser. Det allra viktigaste för
företagen är att de börjar gå med vinst innan allt kapital hunnit ta slut. Den största utmaningen
för företagen är att ändra konsumenternas beteende, det är dock möjligt (Tanskanen et al., 2002).

3.5 Konsumentbeteende online
Solomon et al. (2010) skriver om en undersökning som visat att en rad faktorer påverkar kundens
tillfredställelse med en hemsida. Webbsidans design är den viktigaste faktorn som kunderna
kräver, den ska förse dem med viktig information, ha ett bra utbud och inte ta onödigt mycket
tid. Webbsidan ska även vara snabb och enkel när man genomför en transaktion och nivån av
individualisering ska vara precis lagom, det får inte vara för mycket eller för lite.
Saker som är viktiga vad gäller uppfyllandet av ett köp är att kunden får vad den beställde och att
det kunden fick var presenterat på ett korrekt sätt av hemsidan. Sedan är leveranstiden väldigt
viktig, produkten måste komma den tid som lovas på hemsidan (Solomon et al., 2010).
Säkerheten är viktig för att kunden ska känna att den personliga integriteten är skyddad på den
valda hemsidan. Kunden vill känna sig säker i transaktionerna som kan genomföras på hemsidan
och det är väldigt viktigt att sidan har ett adekvat säkerhetssystem (Solomon et al., 2010).
När det kommer till servicen som kunden får är det viktigt att företaget är villigt och redo att
möta kundens behov. När kunden stöter på problem vill denne att hemsidan visar ett genuint
intresse för att lösa det, dessutom ska företaget svara på alla de frågor kunden kan tänkas ha på
ett dugligt sätt (Solomon et al., 2010).
I boken Electronic Commerce uppger Turban et al. (2010) en rad faktorer som påverkar konsumentbeteendet online. Personliga karaktärsdrag är viktiga för företagen att undersöka för att bland
annat ta reda på vilka de har som målgrupp på nätet. Produkten eller tjänsten som säljs är även
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det en stor påverkande faktor då saker som pris, kvalitet och varumärke är viktiga för kunden att
ta hänsyn till i sitt köpbeslut. Vid onlinetransaktioner är det viktigt för kunden att kunna lita på
försäljaren. Därför är det en stor fördel att ha ett redan känt varumärke för att få kunderna att
känna sig mer trygga när ett köp genomförs. Onlinekunder känner sig exempelvis mer bekväma
när de handlar på Amazon än vad de gör på någon mindre känd sida (Turban et al., 2010).
Det är även viktigt för näthandelsbutiker att erbjuda extra motivationsfaktorer för att påverka
kunderna. Kunden känner sig mer bekväm desto enklare det är att genomföra köpet. Sökmotorer,
kundkorgar och alternativa betalningssätt är några av de saker som kan motivera kunden att göra
köpet på nätet. Kunder blir även påverkade av vänner och familj och av vad som är populärt i
samhället (Turban et al., 2010).
3.5.1 Bekvämlighetsfaktorer inom konsumentbeteende

Enligt Sundström (2007) är det ofta av bekvämlighetsskäl som en konsument väljer att göra sina
inköp i en nätbutik. Vidare menar hon dock att konsumenternas syn på vilka faktorer som gör ett
inköp i en nätbutik skiljer sig åt. Det som för samman konsumenternas syn på bekvämlighetsfaktorer är att det ska vara effektivt och rationellt, alltså att konsumenten vill spara tid och
minska ansträngningen. Det är internetteknologin som möjliggör att informationen kan sökas och
jämföras från en och samma plats på en begränsad tid.
Sundström (2007) menar även att effektiva och därmed också bekväma inköp på nätet kan
förstås utifrån ytterligare två dimensioner. Dessa är utbud och presentation samt trygghet och
säkerhet. Dessa två dimensioner har enligt författaren ett samband med tids- och ansträngningsbesparingar. När konsumenterna har ett lagom stort sortiment att söka i, kan denne bete sig mer
effektivt och rationellt och göra rationella jämförelser mellan de olika alternativen. På detta sätt
sparar alltså konsumenten tid samt minskar psykisk och fysisk ansträngning.
Hur presentationen av produkterna görs på nätbutikerna är också viktig eftersom produktbilder
och dylikt ska gå snabbt att få upp. Sundström (2007) har dragit slutsatsen att osäkerhet väcker
rädsla som leder till att konsumenten känner en mental ansträngning som i sin tur påverkar
bekvämlighetsuppfattningen. Författaren har även kunnat se orsaker som leder till att
konsumenterna känner sig mer säkra, dessa är till exempel att de vet vem de gör inköpen av samt
att kunna ha flera olika betalningssätt att välja mellan.
Sundström (2007) skriver att bekvämlighetsuppfattningen varierar hos konsumenten beroende på
om det är en man eller kvinna. Studien som Sundström gjort visar på att kvinnor är måna om att
spara tid och därmed blir ett nätköp bekvämt om denna nyttofördel erhålls. Analysen och
tolkningen som författaren gjort är att kvinnor har en tidspressad vardag och därmed är denna
tidsbesparande faktor viktig när kvinnor väljer nätbutik. Kvinnor vill genom dessa val spara tid
för att kunna göra annat. När det gäller att söka information om produkterna och tjänsterna
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konsumenten är ute efter föredrar de kvinnliga konsumenterna att söka denna på nätbutikens
egen sökmotor och informationen kompletteras vanligen inte med andra källor. Däremot tidigare
i köpprocessen har kvinnliga konsumenter en utökad informationssökning från flera olika källor
innan alternativen övervägs.
Enligt Sundström (2007) är de kvinnliga konsumenternas syn på fysisk ansträngning en faktor
som gör att de också gärna sparar in på de fysiska ansträngningarna. Detta gör att när kvinnor ska
köpa in tunga varor används gärna en nätbutik med hemleverans. Därmed bör nätbutiker erbjuda
hemleverans som en tilläggstjänst. När det gäller kvinnornas syn på risk och rädsla är den till stor
del förknippad med själva IT-teknologin som sådan, vilket leder till att de kan känna rädsla för
att göra fel och köpa fel varor. En annan viktig aspekt som författaren tar upp är att kvinnliga
konsumenter tycker att köpet i en nätbutik är mer bekvämt desto större utbud nätbutiken
erbjuder.
För de manliga konsumenterna är timing en viktig bekvämlighetsfaktor enligt Sundström (2007).
Studien som Sundström gjort visar på att de manliga konsumenterna uppvisade ett icke-rationellt
köpbeteende och motiv. De manliga konsumenternas syn var också precis som kvinnornas att
spara tid, men den var oftare inriktad på att göra köpet vid rätt tillfälle. En del av männen i
studien visade upp ett impulsivt köpbeteendemönster. Männen är också mer otåliga med
väntetiden mellan själva köpögonblicket och när varorna levereras. Vidare har Sundström kunnat
se att de manliga konsumenterna fokuserar mer på att minska den mentala ansträngningen än den
fysiska. När det gäller männens syn på risk och rädsla är denna ofta kopplad till betalningssäkerhet och själva leveransen av varorna. När Sundström (2007) skriver om de manliga
konsumenternas sökbeteende skriver hon att männen föredrar nätbutikens egen sökmotor.
Männen kompletterar dock samtidigt med information från andra produktspecialiserade
hemsidor som de hittar på andra sökmotorer.
Sundström (2007) skriver att bekvämlighetsuppfattningar som är relaterade till tid och timing
sällan är sammankopplade med själva köpet samt leveranstillfälle. När det gäller vissa produkter
som till exempel biljetter kan köp och en elektronisk leverans ske samtidigt. När företag ska
leverera fysiska produkter blir det svårare att tillgodose en direkt leverans. Men eftersom
konsumenterna förväntar sig att spara tid när de gör sina inköp på Internet är det viktigt för
företagen att ha detta i åtanke. Företagen bör alltså enligt författaren effektivisera sin logistik och
distribution för att minska väntetiden för konsumenterna.

17

3.6 Logistik
Logistikens mål är att kunderna ska få de produkter de köpt på rätt plats och i rätt tid utan att
kostnaden ska bli för hög. Dessa krav är rimliga för en kund att ställa men kan innebära problem
för en leverantör att uppfylla. De flesta företagen kan ha en bättre leveransservice och samtidigt
sänka kostnaderna (Oskarsson et al., 2006). Johnsson & Jönsson (2006) skriver att logistik
handlar om de rutiner ett företag har för sin varuhantering, det vill säga transporter, lagring,
plockning och leverans till kunderna. Många e-handelsföretag har enligt Johnsson & Jönsson
(2006) haft svårt att få logistiken att fungera. Enligt Oskarsson et al. (2006) handlar alltså
logistik om att kunna ha låga kostnader samtidigt som leveransservicen är hög och de företag
som kan kombinera dessa vinner stora konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter.
När Oskarsson et al. (2006) skriver om logistikens möjligheter kommer de in på området ehandel. Författarna menar att när e-handeln dök upp för några år sedan trodde många att detta
skulle skapa en ny ekonomi som inte skulle följa de traditionella företagsekonomiska och
logistiska ”lagarna”, men detta blev inte fallet. E-handel skapar nya möjligheter, det gäller
framförallt informations- och orderhantering men den fysiska hanteringen förblir som tidigare.
Johnsson & Jönsson (2006) skriver att många initiativtagare under e-handelns tidiga skede
överskattade e-handelns möjligheter samt såg inte svårigheterna med att få logistiken att fungera.
Oskarsson et al. (2006) tar också upp att e-handel i sig inte skapar ökade vinster utan de
logistiska förutsättningarna måste också fungera ordentligt för att vinsterna ska komma. Det har
ofta visat sig att det är svårare att skapa en fungerande logistik än att skapa en e-handelsplats.
Detta förklarar att många etablerade företag klarar sig bättre än nya e-handelföretag eftersom de
redan har en fungerande logistik. Johnsson & Jönsson (2006) skriver att de företag som lyckats
bäst med att utnyttja e-handeln som en extra försäljningskanal är postorderföretagen. Detta beror
på att e-handel inte kräver någon avsevärd förändring i logistiken jämfört med traditionell
postorderförsäljning.
3.6.1 Leverans- och orderhantering

Oskarsson et al. (2006) skriver att det före leverans är viktigt att vara tydlig mot sina kunder
vilken leveransservice de kan förvänta sig, vilken förmåga de har att ta emot ordern, vilka rutiner
som finns för att tillfredsställa en kunds eventuella speciella behov och vad detta kommer att
kosta. När själva leveransen genomförs är det viktigt att leveranstiden som lovats vid
beställningen hålls, samt att rätt saker i rätt kvantitet levereras. Författarna menar sedan att
många varor inte kommer i tid samt att varor kan komma att levereras i en senare leverans och
att det då är viktigt att tidigt och fortlöpande ge information till kunden om detta. Efter att
leveransen är genomförd är det viktigt att kunna hantera eventuella klagomål och returnerande
varor på rätt sätt. Oskarsson et al. (2006) skriver dock att företagen ska vara medvetna om att det
finns en gräns på konsumentmarknaden där högre leveransservice inte ger högre lönsamhet.
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Detta beror på att det kostar alldeles för mycket för företagen att vara förberedda på alla möjliga
situationer. Den högsta nivån som är lönsam på leveransservicen brukar enligt författarna ligga
på mellan 95 och 99 procent. Skulle företagen kunna leverera i alla situationer skulle de få
alldeles för höga kostnader.
Vidare skriver Delden et al. (2001) att ett problem är att livsmedelvarorna ska nå kunderna i
fullgott skick, livsmedelhandlarna måste alltså vara noga med att skilja på ena sidan torrvaror
och kylvaror och den andra sidan frysta varor. Författarna tar sedan upp tre olika distributionssätt
som kan användas. Det första är avhämtning vilket innebär att kunden hämtar de hopplockade
varorna i butiken eller lagret. Det andra är utlämning som innebär att kunden hämtar varorna vid
särskilda utlämningsställen där speciella förvaringsutrymmen installerats. Det tredje sättet är att
man tillämpar hemkörning vilket innebär att varorna körs direkt hem till kunden inom ett visst
tidsfönster. Enligt Johnsson & Jönsson (2006) är förändringen av tidsfönstret ett sätt att styra
precisionen i hemleveransen. Ett snävare tidsfönster innebär fördelar för kunden men gör det
samtidigt svårare att få till en lönsam logistik för företaget. Om tidsfönstret är bredare blir det
lättare att få en lönsam logistik men kunderna blir mer låsta. Johnsson & Jönsson (2006) skriver
att leverans inom olika tidsfönster upplevs som begränsande för kunden.
Oskarsson et al. (2006) skriver om olika steg i order- och leveransprocesserna. Dessa steg
beskrivs kort här nedan:
Steg 1: Orderläggning inklusive identifiering och bearbetning av behov. Under detta
steg tar kunden reda på sina behov av produkten, alltså när produkten kommer att
behövas, vilken kvantitet som behövs. Därefter läggs ordern till leverantören via till
exempel brev, e-mail, fax eller telefon.
Steg 2: Ordermottagning. Här tas ordern emot av leverantören och förs in i dennes
administrativa system. Detta ofta datoriserade system används för att bearbeta och
behandla ordern.
Steg 3: Orderbehandling. I detta steg planeras ordern rent tidsmässigt, kvantiteten
justeras ibland och här planeras och beordras de fysiska aktiviteterna som krävs för att
färdigställa ordern.
Steg 4: Färdigställande av order. Beroende på orderns omfattning kommer
leverantörens arbete med ordern att variera. I de fall där något från leverantörens lager
är beställt, plockas, packas och skickas varorna. I de fall där inte leverantören har
produkterna hemma måste dessa även beställas hem i detta steg.
Steg 5: Transport och spedition. Här levereras varorna till kunden. När leveransen sker
mellan olika företag anlitas ofta en tredje part som utför leveransen.
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3.6.2 Plockning

Enligt Oskarsson et al. (2006) innebär plockning att man tar ut varor från lagerplatserna i
enlighet med de ordrar som kommit in till företaget. Det finns olika plockmetoder som företagen
kan använda sig av. Författarna menar att det finns två huvudplockmetoder, en manuell och en
maskinell. Den manuella plockmetoden är den vanligaste och denna kan brytas ner i två mindre
grupper, ”plockaren till godset” och ”godset till plockaren”. När företagen använder metoden
plockaren till godset genomförs denna med hjälp av truck eller kran. Den andra metoden, godset
till plockaren, minskar körsträckor och behovet av gångar på lagret. Denna metod kräver dock
större investeringar. Här kan till exempel automatiska kranar samt horisontella och vertikala
karuseller användas. Plockarna rör sig endast begränsade sträckor med denna metod, till exempel
mellan olika karuseller.
Vidare skriver Oskarsson et al. (2006) att företagen kan använda sig av tre olika utplockningsprinciper, order-, zon-, och artikelplockning. Principen orderplockning står för att plockaren
packar en eller flera hela order. Här är det fördelaktigt att plocka direkt i transport-emballaget. På
det här viset undviks kostsamt sorterings- och ompackningsarbete. Har företaget ett lager med få
orderrader per order är sampackning väldigt effektivt. Zonplockning är en princip som innebär
att ordern delas upp på olika områden eller zoner på lagret. I varje zon finns det olika plockare
som alla har varsin delorder. Därefter färdigställs delplockningarna och ordern sammanställs.
Med denna metod ökar arbetsbelastningen för att sammanställa en order men den kan vara
fördelaktig vid vissa typer av lagertyper för att minska köer med truckar. Den tredje principen
kallas för artikelplockning, vilket innebär att utplockningen sker enligt ett dagsbehov av en viss
artikel. Själva sorteringen till en specifik order görs i ett senare skede. Denna metod kräver också
ofta ganska avancerade system.
Varuplockning kan också ske direkt i butik men enligt Delden et al. (2001) har denna metod
klara begränsningar. Plockningen i butiken gör att varuplockarna och kunderna får trängas på
samma område. Enligt författarna har ICA hävdat att en större ICA-butik inte klarar av mer än
cirka hundra varuplock per dag. Plockning direkt i butik är samtidigt irrationellt och kostsamt på
grund av att varorna först ställs upp på hyllorna och sedan plockas ner igen. En order med ett
värde av 1000 kronor tar cirka en halvtimme att färdigställas, därefter tillkommer själva
transporten till kunden. En annan nackdel är att varorna i butiken är sorterade efter kategori och
inte efter hur ofta de efterfrågas.
När plockningen utförs används enligt Oskarsson et al. (2006) en plocklista vid all form av
plockning. Plocklistan är uppbyggd av ett antal orderrader som alla består av en artikel.
Utformningen av plocklistan är viktig för att plockaren inte ska plocka fel kvantitet eller artikel,
plocklistan ska också kunna läsas snabbt och smidigt. Vidare skriver Oskarsson et al. (2006) att
det är viktigt att använda sig av rätt emballage och en bra märkning på godset när ordern ska
packas, detta för att undvika skador.
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3.7 Betalningsformer vid e-handel
Turban et al. (2010) skriver om att vi idag är mitt i en världsomspännande revolution när det
gäller betalningssätt. De nya sätten med kort och elektroniska betalningssystem tar över från de
gamla sätten som innebar betalning med kontanter och checkar. År 2003 var för första gången
betalningarna med kreditkort och debiteringskort lika stora som betalningarna med kontanter och
checkar. Vidare skriver Turban et al. (2010) att sättet att betala räkningar har ändrats. År 2001
gjordes 75 procent av alla betalningar av räkningar med pappersfakturor och resten gjordes
elektroniskt. Idag ligger siffrorna på cirka 50 procent vardera (Turban et al., 2010). Antal
användare av onlinebetalningar skiljer sig mycket mellan olika länder. De nordiska länderna har
en anmärkningsvärd hög andel onlinebetalningar. Till exempel hade Sverige redan 2002 över
fyra miljoner e-bankskunder vilket uppgår till nästan halva befolkningsmängden (Paunov &
Vickery, 2006).
Ett problem med onlinebetalningar är dock att många konsumenter känner sig osäkra på
säkerheten. En undersökning som Sifo gjort visar att 46 procent av konsumenterna som idag inte
handlar på Internet hade valt att göra detta om det funnits säkrare betalningssätt. Det är
framförallt rädslan att lämna ut sina kontokortsuppgifter som bidrar till osäkerheten.
Sifoundersökningen visar också att en tredjedel av de konsumenter som handlar på nätet väljer
att betala via faktura i efterhand, endast 17 procent väljer att betala med kontokort. Det som dock
bidrar till att öka känslan av säkerhet vid kontokortsbetalningar över nätet hos konsumenterna är
om företagets hemsida är välkänd (Lundström, 091005).
Kommunikationsmyndigheten skriver att faktura, kontokort och postförskott är vanligt förekommande betalningssätt när konsumenter handlar på Internet i Sverige idag (pts.se). Här nedan
följer en beskrivning av dessa betalningssätt.
Faktura: Detta är den mest förekommande betalningsformen när inköpet är gjort över
Internet. Fakturan registreras elektroniskt via internetbanken för betalning till
leverantörens bank- eller plusgiro (pts.se).
E-giro/e-faktura: Med denna betalningsform menas att leverantören sänder all
information i elektronisk form till kundens internetbank. Kunden behöver sedan endast
godkänna fakturan och pengarna förs direkt över ifrån kundens konto till leverantören
(pts.se).
Kontokort: De vanligaste korttyperna som används vid e-handel är debet- och kreditkort.
Debetkort fungerar genom att pengar dras direkt ifrån kundens bankkonto till säljaren.
Kreditkort fungerar på så sätt att kundens kreditkortutgivare betalaren säljaren direkt och
får då en fordran på sin kortinnehavare (pts.se).
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E-kort: Detta är en tjänst som kunden kan koppla till ett traditionellt kontokort. Det
fungerar genom att varje gång en betalning ska genomföras genereras ett unikt
elektroniskt kortnummer, som endast ska fungera på ett inköpsställe. Kundens bestämmer
vilket belopp e-numret ska gälla och detta gäller sedan bara under en begränsad
giltighetstid (pts.se).
Direktbetalningar: Ett annat betalningssätt är när kunden för över pengarna direkt från
sitt konto till säljarens. Kunden loggar in via sin banks symbol i nätbutikens kassa.
Därefter använder sig kunden av sina vanliga inloggningsrutiner på banken och för över
pengarna (pts.se).

3.8 Genomslagskraften av att göra affärer över nätet
Internet har redan till en viss mån förändrat sättet vi konsumerar produkter och tjänster på.
Denna utveckling pågår fortfarande med nya innovationer och nya förändringar. Groucutt och
Griseri (2004) presenterar Ansoffmatrisen från år 1985 om fyra olika tillvägagångssätt för att
bemöta innovation.

Figur 2: The Ansoff matrix
Källa: tutor2u.net

Marknadskonsolidering och penetration (Market penetration): Existerande produkter är
utvecklade i deras befintliga marknader.
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Utveckling av en marknad (Product development): Nya produkter är utarbetade och
introducerade till existerande marknader.
Marknadsexpansion (Market development): Existerande produkter är introducerade in i
nya marknader.
Diversifiering (Diversification):Nya produkter är utarbetade och introducerade in i nya
marknader.
Dessa strategier är beroende av de omständigheter som råder inom den marknad företaget är
verksamt på. Marknadspenetration är effektivt när hela marknaden växer men fungerar mindre
bra om marknaden är statisk eller på nedgång. Utvecklingen av en marknad fungerar vanligtvis
bra när ett etablerat varumärke använder sig av strategin. En marknadsexpansion är effektiv när
det gäller en lönsam produkt som har en stor del av ett specifikt segment på marknaden. Det är
svårare att kartlägga när diversifieringsstrategin är bäst lämpad då den är beroende av faktorer
som skiljer sig åt från fall till fall. I en ombytlig marknad som präglas av innovation och snabb
marknadstillväxt så som den digitala marknaden är det större chans att strategin funkar (Groucutt
och Griseri, 2004).
Vad gäller risktagandet för företagen är marknadskonsolidering minst riskabel då detta
tillvägagångssätt är beroende av kunskap som företagen redan besitter. Den strategin som är mest
riskabel är den fjärde där företagen som använder sig av denna strategi har begränsad hanteringskunskap om produkten och marknaden (Groucutt och Griseri, 2004).
Groucutt och Griseri (2004) argumenterar för att Internet ska ses som en marknad i sig och
huvuduppgiften för alla företag bör vara att försöka förstå denna nya marknads egenskaper och
hur den håller på att förändras. Författarna uppmärksammar även faran med att företagen kan se
Internet som så pass nytt att de ignorerar de vanliga tillvägagångssätten som är standard vid
marknadsföring och strategisk hantering. Det kan även vara så att företagen går åt andra hållet
och ser på Internet som en marknad som vilken annan och antar att det som fungerar i en fysisk
affär även fungerar på nätet.
För företagen som inte begår något av dessa misstag är möjligheterna för att utveckla nya
produkter och marknader stora. Dessa möjligheter är beroende av företagens befintliga marknad
och dess positioner i den marknaden. Groucutt och Griseri (2004) menar att valmöjligheten att
göra affärer över nätet och Internets egenskaper har påverkat produkt- och marknadsvalen som är
möjliga för företagen. Nu kan de välja att använda sig av Internet i sin verksamhet.
Ett exempel på detta är två livsmedelsbutiker vars kunder får möjligheten att handla sina varor
för veckan på nätet och få dem hemlevererade. Groucutt och Griseri (2004) har observerat ett par
saker vad gäller det exemplet:
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Det är en tjänst som huvudsakligen lockar lojala kunder, eftersom att gå igenom
proceduren och börja använda tjänsten kräver lite arbete.
Det blir mycket enklare för företaget att identifiera rätt konsumentgrupper för mer
specifik marknadsföring när kunderna börjat beställa sina varor på nätet.
Det kommer troligen att förändra det sätt som de allra flesta kunder utför sina inköp på.
De här affärerna har list- och tabellbaserad shopping som minskar chansen att kunderna
gör impulsköp, det finns få onlineaffärer där man får känslan av att gå runt i en affär men
detta kommer förhoppningsvis att förbättras i framtiden.
Bytet av shoppingplattform kan samtidigt som den reducerar mängden fysisk aktivitet i
affären öka livsmedelsaffärens distributionsaktivitet. Nu ska affärerna hitta till kunderna
och det kan orsaka en del problem för företagen i och med att ett nytt system behövs.

3.9 Stärkning av varumärket
Ett varumärke är inte bara till för att skilja ett företag från sina konkurrenter, det ska även
förmedla en bild av företagets status och position. När konsumenten hör företagets namn eller ser
dess logga associerar denne en subjektiv bild av varumärket. Dessa associationer skapas av den
upplevda kvalitén av företagets produkter samt den marknadsföring av varumärket som kunden
har tagit del av (Harvard business review, 1999). Wilson (2002) tar upp ett exempel med företag
som har hemsidor och hur det kan påverka kundernas syn på deras varumärke:
”One of the chief reasons companies have a web site is to demonstrate that they’re keeping up
with the times, that they’re on the cutting edge. They’re seeking to communicate an image about
their company that will register in the minds of their potential customers. Professional marketers
refer to this as brand development” (Ralph F. Wilson, 2002)
Wilson (2002) pratar även om hur varumärket är bilden som konsumenterna har av ett företags
verksamhet. Ett starkt varumärke kan vara ett företags mest värdefulla tillgång och dess
betydelse är av stor vikt när ett företag lanserar nya produkter eller satsar på andra marknader
(Groucutt och Griseri, 2004). Därför är det viktigt för företagen att välja hur de ska positionera
sitt varumärke i kundernas medvetande. Genom en ”Unique Selling Proposition” (USP) kan
företagen definiera vad som separerar deras verksamhet från dess konkurrenter. Den ska
innehålla vilken nisch företaget ämnar rikta sig emot och hur de ska lösa den nischens problem.
Wilson (2002) skriver att om ett företag inte kan berätta vilka de är på två meningar, är deras
USP för otydlig för att kunna lyckas. Uggla (2006) skriver att en skickligt genomförd
positionering ska bygga på en tydlig segmentering och målgruppering. Ett företag kan, genom en
bra genomförd positionering, särskilja sina produkter eller tjänster från sina konsumenter.
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Wilson (2002) skriver om hur redan etablerade återförsäljare som för över sin verksamhet till
nätet har fördelar gentemot de återförsäljare som endast sköter sin verksamhet online då de redan
har ett känt varumärke och en inbyggd kundlojalitet. Ett redan känt märke behöver inte bygga
upp sitt varumärke från noll och positionera sig eftersom de redan har ett välkänt koncept.
Dessutom har de kända återförsäljare som satsar på en nätbutik en etablerad verksamhet och
tillräckligt med kapital att fortsätta med sin satsning till den blir lönsam. Fortsättningsvis kan de
redan etablerade återförsäljarna erbjuda en nivå av kundtjänst som webbaserade företag inte kan
då de har fysiska butiker att tillgå.
3.9.1 First mover advantage

“In the future, a company's only sustainable competitive advantage may be its ability to learn
faster than its competitors” (Arie de Geus, 1989, Pearsoned.co.uk)
Begreppet ”first mover advantage” innebär att den aktör som träder in först på en ny marknad får
en fördel över sina potentiella och framtida konkurrenter. Detta inträffar oavsett om företaget
söker att expandera sin verksamhet till nya geografiska, demografiska marknader eller nya
segment till existerande produkter. Denna fördel erhåller företagen även om de är dem första
med en ny produkt till dess befintliga marknadssegment. Fördelen som ett företag kan erhålla
från att vara först på plats på en ny marknad är att de kan skaffa sig marknadsandelar utan att
behöva oroa sig för några konkurrenter som försöker få tag på samma kunder. Sedan när
konkurrenterna börjar komma, som de oundvikligen gör, kommer företaget kunna ha starkare
konkurrensfördelar i form av bekanta produkter, varumärkeslojalitet och ett fungerande
distributionssystem (Pearsoned.co.uk).
Genom att hitta till nya marknader snabbare än sina konkurrenter kan företag befästa sina
positioner på den marknaden och konkurrera mer effektivt. Dessutom har de förutsättningarna
för att inte bara försvara sin anskaffade marknadsandel utan även för att fortsätta att expandera.
Företag kommer endast att anskaffa sig sådana fördelar om de hela tiden söker att vara
innovativa genom att utveckla nya produkter och processer. Detta kommer att möjliggöra för
dem att hålla sig ett steg före sina konkurrenter (Pearsoned.co.uk).
Needle (2000) argumenterar för att konceptet ”first mover advantage” är en illusion. Han menar
att det finns många exempel som Windows och Electronic arts som bevisar att det inte är den
första aktören som träder in på en marknad som får ett oöverträffligt konkurrensverktyg, det är
den först signifikanta aktören (internetworld.com). Att vara först på plats kan betyda mycket i
hur stor marknadsandel som går att anskaffa men det resulterar inte alltid i framgång
(Pearsoned.co.uk).
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4 Empiri

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta de uppgifter som våra respondenter har redogjort för
under de intervjuer som genomförts. Inledningsvis kommer en presentation av våra respondenter
och denna följs sedan av deras åsikter om e-handel idag jämfört med tidigare. De kommer även
att ge sin syn på kundhantering, logistik och varumärket.

4.1 Respondenter
4.1.1 Arne B. Andersson

Andersson arbetar som e-handelsspecialist på Posten. 2010-04-20 höll han ett muntligt föredrag
om generella regler att tänka på vid en eventuell e-handelssatsning. Han har kommit med en del
information som vi har haft användning för inom livsmedelbranschen.
4.1.2 Martin Åkerberg

Åkerberg arbetar som VD och affärsutvecklare för Handla24 som är ett koncept för
livsmedelförsäljning på Internet, detta koncept har startats av ICA-handlare. Han har jobbat med
detta sedan 1998 och har därmed stor erfarenhet inom området. Han har varit med och utvecklat
e-handelssatsningen i samtliga ICA-butiker som investerat i Handla24systemet, totalt nio
stycken. Verksamheten började utifrån ICA Parken i Örebro där han fortfarande är delaktig.
4.1.3 Claes Hessel

Hessel är VD på Kooperativa Förbundet (KF) och Coops e-handelssatsning Mataffären. Han har
drivit flera nätbutiker med inriktning mot livsmedel och har således många års erfarenhet om
ämnet. Mataffären har utvecklats av KF för att kunna möta kundernas efterfrågan att köpa mat på
Internet. Hessel har idag cirka 30 anställda som enbart arbetar med Mataffären. De har dock
ingen fysisk butik men kan ändå bidra med relevant information.
4.1.4 Hans Grundström

Grundström äger tillsammans med sin hustru Katarina ICA Maxi i Kalmar. Han har ingen ehandelssatsning i sin butik just nu men är trots detta en intressant respondent då han kan se på
problemen och möjligheterna på ett annat sätt.
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4.1.5 Hans Birgersson

Birgersson äger ICA Supermarket i Rottne. Han har lång erfarenhet från ICA då han varit med i
ledningen för att etablera ICA Maxibutiker. Han har precis dragit igång sin e-handelssatsning i
Rottne och kan därmed bidra med intressanta fakta.
4.1.6 Johan Tillström

Tillström arbetar som e-handelsansvarig på ICA Supermarket i Rottne. Har med vissa undantag
hand om hela e-handelskonceptet i butiken.
4.1.7 Urban Bergman

Bergman är e-handelsansvarig på Coop Forum i Luleå. Han har hamnat i branschen genom att
han gjorde en satsning på e-handel vid sin butik i Luleå. Från början var det bara för att kunna
skaffa sig konkurrensfördelar men nu har det utvecklats till någonting större. Han är en intressant
respondent av flera anledningar.
4.1.8 Björn Stenström

Stenström är ansvarig för e-handelsverksamheten på ICA Supermarket i Bankeryd. Han har
tidigare arbetat i butiken i nio år och har det senaste året arbetat med Handla24. Han arbetar
dagligen tillsammans med fyra andra med e-handelssatsningen.

4.2 E-handel nu och då
Det första försöket att göra Internet till en försäljningskanal för livsmedel misslyckades.
Konceptet fick ingen genomslagskraft och butikerna lades ner. Våra respondenter har relativt
starka åsikter kring varför det var för tidigt då och varför det kommer att lyckas nu.
Enligt Hans Birgersson var logistiken den främste faktorn till att det första försöket inte
lyckades. Då arbetade företagen med att bygga upp externa lagercentraler till sina butiker, detta
drog med sig en stor kostnad som gjorde att det var mycket svårt att kunna nå någon lönsamhet.
Han anser även att marknaden som denna tjänst riktade sig till inte var tillräckligt stor. Martin
Åkerberg instämmer i att logistiken var ett problem och tillägger samtidigt ytterligare ett stort
hinder, nämligen teknologin. På den tiden var det mer ovanligt med bredband, de flesta som
använde Internet gjorde det med hjälp av ett modem och beställningarna var då mycket
tidskrävande för konsumenterna.
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Claes Hessel svarar att det var tre faktorer som låg bakom misslyckandet. För det första nämner
han infrastrukturen som inte alls fungerade då. Sedan nämner han i likhet med de tidigare
respondenterna att marknaden inte hade den mognad som krävdes för att utnyttja denna tjänst i
någon stor skala. Den tredje och kanske den mest intressanta faktorn som Hessel påpekar är att
”know-how” saknades. Det företagen gjorde var att försöka kopiera postorderföretag men det
fanns egentligen ingen ”know-how” bakom planerna. Hans Grundström menar att misslyckandet
berodde på att det antal kunder som krävdes inte fanns på marknaden. Åkerberg menar att det är
svårt att säga om det förra försöket verkligen var misslyckat. Han anser att det inte gjordes någon
allvarlig satsning på Internet och därför kan inte några riktiga slutsatser dras.
Efter det förra försöket var det inte aktuellt med livsmedel på Internet fram till för några år
sedan. De första satsningarna gjordes runt åren 2006-2007. För att minska risken att göra om
samma misstag igen genomfördes en del marknadsundersökningar där konsumenternas intresse
för att handla livsmedel på nätet utreddes. Enligt Åkerberg gjorde Handla24 en
marknadsundersökning innan de drog igång, resultatet visade på en positiv respons som gav en
positiv känsla för framtiden. Hessel säger att även Mataffären utredde allmänhetens åsikt med
hjälp av en marknadsundersökning. Trots att den inte var särskilt omfattande visade den på en
tillräckligt positiv syn för att de trodde att livsmedel via Internet skulle nå framgång. I en artikel i
tidskriften Market skriver Lundström (070611) att matförsäljningen på nätet väntas växa starkt.
De har då genomfört en internetundersökning med drygt 1000 svarande där resultatet visade att
fyra av tio tror att de inom fem år har ökat sin konsumtion av matvaror på Internet. I en annan
artikel skriven av Lundström (090612) var det som Coops konsumenter efterfrågade mest ehandel och hemkörning, båda två efterfrågades av mer än hälften av de 300 svarande.
Alla dessa undersökningar indikerar samma sak, att e-handel med livsmedel kommer att bli
framgångsrikt. Då det har gått två tre år sedan dessa undersökningar gjordes kan man nu se på
verkligheten. E-handelssatsningar etableras i nya städer och de som är befintliga ökar sin
omsättning hela tiden. Men vad är det som skiljer sig nu mot då?
Våra respondenter är även här relativt överens om vad för skillnader det finns idag jämfört med
förra satsningen. Björn Stenström anser att allmänheten är mer van vid Internet som
försäljningskanal idag, Birgersson hävdar att e-handel inte längre är förknippat med ett
risktagande som köparen gör utan det har blivit mycket mer tillförlitligt. En annan faktor som
samtliga respondenter nämner är bredbandet. Birgersson säger att bredbandet gör det möjligt för
konsumenterna att på ett snabbt och smidigt sätt titta på butikernas sortiment på Internet.
Grundström menar till skillnad mot Birgersson att internetsidorna inte kan förmedla samma
information som en fysisk butik kan. Han menar att den tillgängliga informationen inte är
tillräcklig för att konsumenterna ska uppskatta den. Hessels åsikt i frågan är att konsumenterna
får den information som de efterfrågar. Det skulle till exempel kunna handla om huruvida en viss
vara är nyckelhålsmärkt eller inte.
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Birgersson berättar att hushållen idag ofta äger mer än en dator, det är en stor skillnad gentemot
hur det såg ut vid den första satsningen. Nu behöver inte hushållen samsas om datorn på samma
sätt utan den som har ansvar för livsmedelsinköpet har oftast en egen. En sak Birgersson påpekar
som kan visa ett samband mellan detta och att det finns information på hemsidan är att
genomsnittsbesökaren stannar på hemsidan i åtta minuter innan den lämnar.
Stenström menar att e-handelssidan av livsmedelsbranschen kommer att växa för att det just nu
är väldigt viktigt för konsumenterna att tänka på miljön. Människor har aldrig tidigare varit så
intresserade av miljöfrågor som nu. Birgersson säger att konsumenterna är mycket mer
noggranna nu, han menar att de gör en ordentlig beräkning av vad det egentligen kostar att ta sig
till en fysisk butik och de tar då inte enbart hänsyn till den ekonomiska kostnaden utan även
tiden det tar och miljöfrågan. Han fortsätter med att säga att fler och fler människor väljer att
handla i byn de bor i för att spara på miljön. Idag kan de till skillnad mot första försöket välja att
sitta hemma och beställa vilket givetvis är det mest miljövänliga sättet. Denna miljömedvetenhet
som konsumenterna har är en faktor som talar för livsmedelsförsäljning via Internet.

4.3 Nätbutik vs. traditionell butik
4.3.1 Konkurrenssituationen

Vid konkurrens mellan en nätbutik och en traditionell butik är det oftast en gemensam faktor
som dominerar i samtliga branscher, priset. Den största anledningen till att e-handelsföretag
kunde slå sig in på marknaden var att de kunde erbjuda ett pris som var överlägset de fysiska
butikerna. Detta är dock ingenting som gäller livsmedelsbranschen.
Birgersson säger att konkurrensen i livsmedelsbranschen hårdnar och att marginalerna hela tiden
pressas ner. Priset fungerar inte längre som någon konkurrensfaktor eftersom alla butiker som
finns på marknaden har låga priser, ”de som är dyra finns inte längre” är ett uttryck som
förstärker det han menar. Birgersson säger vidare att det mer och mer är tillgängligheten som
bestämmer hur konkurrenskraftig butiken är. En nätbutik är hela tiden tillgänglig eftersom den
inte har några speciella öppettider, å andra sidan kan inte kunderna få tag i en vara via nätet på
samma tid som det tar att springa ner till närmaste butik. Dessa faktorer gör att vilken typ av
butik som erbjuder den största tillgängligheten kan skilja sig mellan olika tillfällen och
situationer.
Hessel framför att Mataffären har som mål att bli Sveriges största livsmedelaffär, detta innebär
att de vill nå ett stort antal kunder som ska välja en nätbutik istället för en traditionell butik.
Samtidigt tror inte Hessel att internetförsäljningen kommer att ta över den traditionella handeln
utan kommer att etablera sig och konkurrera som en försäljningskanal bland alla andra.
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För de butiker som har implementerat Handla24 är målsättningen när det gäller konkurrenssituationen en annan. De butikerna vill genom att komplettera sin fysiska butik med en nätbutik
kunna konkurrera med större befintliga butiker som kanske har ett bättre geografiskt läge och
samtidigt kunna erbjuda den service som en nätbutik erbjuder till sina kunder. Enligt Birgersson
är det helt rätt i tiden att komma med en ny försäljningskanal för att öka sin konkurrenskraft. Han
tror att stormarknadskonceptet är mättat och att det efterfrågas någonting nytt. Därför kan de
butiker som satsar på en nätbutik skaffa sig fördelar gentemot de butiker som bara har det ena
eller det andra.
Hessel menar att de konkurrerar med de fysiska butikerna genom att erbjuda en tjänst som
efterfrågas. Han säger att det finns en ökad benägenhet hos allmänheten att köpa tjänster, det vill
säga att man köper sig själv tid att göra annat. Det gäller inte bara livsmedel utan innefattar även
exempelvis städhjälp. Hessel påstår att Mataffären kan konkurrera med de fysiska butikerna för
att de hela tiden sätter kunden främst. De erbjuder en stor variation i service som en fysisk butik
inte kan jämföra sig med. Detta gör att kunden känner tillförlit till dem som varumärke och på så
sätt skaffar de sig konkurrensfördelar mot den traditionella butiken.
4.3.2 Marknader och målgrupper

En stor anledning till varför företag satsar på att sälja livsmedel via Internet är att de vill kunna
nå ut till nya marknader och målgrupper. Åkerberg säger att de med hjälp av e-handeln kan
erbjuda alla människor en service, oavsett var i livscykeln de befinner sig. Till exempel är
barnfamiljer en stor målgrupp som utnyttjar tjänsten. Åkerberg menar då att om en barnfamilj
börjar handla mat på Internet för att kunna spara tid kommer de att fortsätta med det när barnen
är utflugna. De har då skapat sig ett beteende som de inte kommer att sluta med bara för att de
har tid. Birgersson instämmer med Åkerberg och hävdar att ”det finns en lång lång lista med folk
som behöver det här”, han nämner bland annat äldre människor och handikappade som har svårt
att ta sig till en affär på egen hand.
Stenström säger att man kan göra en fördelning i målgrupper på så sätt att man tar de som har
datorvana och de som saknar datorvana. Han menar även att den äldre generationen är för sent
ute och kommer inte att kunna ta till sig livsmedel via e-handel på allvar. Dock kommer det att
bli vanligare bland de äldre eftersom de skaffar sig mer och mer datorvana för varje år som går.
Bergman säger att det finns ett par målgrupper som ingen förutspådde innan satsningarna drog
igång. Det var de som handlar till exempelvis sina föräldrar eller sina barn. En äldre herre som
inte behärskar teknologin på egen hand kan ta hjälp av sina barn. Båda två kan dra nytta av de
fördelar som uppenbarar sig, den äldre får sin mat levererad hem till dörren och barnen vet att det
finns mat och behöver inte hjälpa till med annat än beställningen. En liknande situation är en mor
vars barn ska flytta till en annan stad och studera. Modern kan då beställa hem varor till barnet
och därmed fortfarande vara delaktig i sina barns matvanor.
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Vilken målgrupp som främst använder sig av tjänsten och hur en typisk konsument ser ut skiljer
sig en hel del. Grundström menar att målgruppen skulle bestå av främst barnfamiljer men säger
samtidigt att det inte finns en tillräcklig målgrupp för att lyckas med ett e-handelskoncept inom
livsmedel. Stenström säger att det inte finns några egentliga riktlinjer förutom att kunderna har
datorvana. Det är en väldig blandning av människor som utnyttjar tjänsten. Johan Tillström
menar att de som köper livsmedel på nätet bor i ”de finare områdena” av staden och att det är
dit de flesta leveranserna sker. Han säger samtidigt att det finns kunder ur de allra flesta
samhällsklasser. Han tillägger även att de kan se ett mönster som tyder på att ”word-of-mouth”
har gjort en inverkan på vart leveranserna går. Det vill säga att kunder sprider ordet om ehandelslivsmedel vidare och att en del leveranser då går till samma gata eller kvarter. Urban
Bergman tror att företagen som satsar på e-handelslivsmedel kan hitta en målgrupp i vilken håla
som helst. Hessel påstår till skillnad mot samtliga de övriga respondenterna att det är en väldigt
homogen målgrupp som de säljer till. Han säger att den typiska konsumenten är ”kvinna, gift
eller sambo, 34-44 år, har små barn, äger sitt boende, dubbelarbetande hushåll och
akademiker”.
Samtliga respondenter som arbetar med e-handel nämner någon gång att de når ut till nya
marknader tack vare att de nu har en hybridbutik. Alla anser sig nå ut till konsumenter som inte
tidigare har varit möjligt. De skiljer sig dock i vilken strategi som anses vara den bästa.
Stenström tror inte att butikens placering är speciellt viktig. Han anser att om det finns ett
intresse kommer konsumenterna att hitta dit butiken är belägen. Det finns dock en faktor som
exempelvis Bergman nämner, han säger att om butiken är belägen på så sätt att kunderna från
den fysiska butiken går över till e-handelssidan är det som att ”skjuta sig själv i foten”.
Birgersson instämmer med Bergman men uttrycker sig som att de då skulle ”kannibalisera på
sin egen verksamhet”. Åkerberg säger att om ens befintliga kunder går över till att handla på
nätet ”snor man marknadsandelar från sig själv”. De vill att den marknad som de sålde till
innan e-handelssatsningen ska fortsätta att handla på det traditionella sättet, det är den nya
marknaden som de når ut till som ska utnyttja e-handelstjänsten.
Birgersson tror att den bästa placeringen för en livsmedelsbutik med e-handelssatsning är
tillräckligt nära en tätort för att det inte ska bli för höga transportkostnader. Samtidigt bör
avståndet vara så pass långt att konsumenterna från tätorten inte attraheras av den fysiska
butiken. Åkerberg säger att mindre butiker har stora möjligheter att vinna nya marknader med
hjälp av internetförsäljning. Om en liten butik utanför tätorten erbjuder tjänsten kan det leda till
att människor inne i tätorten gör sina veckohandlingar med stora inköp hos dem istället för hos
närmaste stormarknad. Birgersson hävdar att de aldrig skulle kunna få människor i tätorten att
åka ut till dem för att göra några betydande inköp, men med e-handeln kan butiken sälja till dessa
människor eftersom de levererar maten hem till dem. Grundström säger att för att lyckas med
livsmedel på Internet krävs det ett mycket stort upptagningsområde. Han anser att då det finns ett
relativt litet intresse på marknaden kommer företagen att behöva en stor befolkningsmängd för

31

att kunna lyckas. Hessel säger att de har placerat sin verksamhet på ett mycket strategiskt sätt. De
är belägna centralt i Stockholm för att kunna nå ut till en så stor marknad som möjligt.
4.3.3 Spontanköp

Tillström säger sig ha märkt av vissa sorters förändringar i kundernas spontanköp. Han säger att i
kassan ser man en tydlig åtgång på varor som tuggummi medan han i plockningen knappt har
lagt i ett enda paket. Tillström tror att anledningen till detta är att konsumenterna sällan skriver
upp dessa små köp på den inköpslista de sedan använder när de gör beställningen på Internet.
Enligt Stenström och Birgersson kan man fortfarande få kunderna att göra spontanköp. Deras
nätbutiker erbjuder exempelvis vissa nätpriser för att locka konsumenterna att köpa speciella
varor och denna metod har visat sig vara lyckosam. Stenström säger att eftersom kunderna får ta
del av de erbjudanden som finns i deras reklamblad oavsett var de handlar tappar de inte köp ur
den på grund av e-handeln. Birgersson säger även att kampanjer fungerar bra på e-handelssidan
och att kunderna frångår sin inköpslista för ett spontant köp om de blir uppmärksammade på det.
Grundström tror att det blir mycket svårt för en nätbutik att behålla spontanköpen.

4.4 Kundhantering
4.4.1 Service

Arne B Andersson uppger att varje företag som försöker sig på en e-handelssatsning kommer att
möta en del utmaningar längs vägen, inte minst vad gäller kundhanteringen. I stort sett alla de
största problemen handlar om just kundhantering. Andersson anser att det är viktigt för
nätetablerande återförsäljare att kunna erbjuda en bra kundtjänst, ha snabba ledtider och att det
ska finnas ett bra system för returer och reklamationer.
Enligt Andersson är kundtjänstfunktionen till för att kunden ska kunna känna sig bekväm med att
handla över Internet. Därför måste den hålla en hög nivå och vid kundkontakt är det viktigt för
företaget att visa att de finns där för kunden oavsett vad det gäller. Andersson anser även att det
är viktigt med snabba ledtider för att alltid kunna leverera vad kunden vill ha. Det är en fördel att
ha sina leverantörer nära sig och att ha en bra relation med dem. Kunden ska inte behöva oroa sig
för att butiken inte har de varor som denne vill beställa. Det ska heller inte finnas några
tvetydligheter vid vad som gäller om kunden vill returnera eller reklamera varan han köpt.
Hessel säger att för att bygga upp en bra relation med sina kunder accepterar de en kunds två
första reklamationer oavsett om kunden har rätt eller fel. Vid fler reklamationer från samma kund
undersöker de om kunden på något sätt har satt detta i system. På detta sätt kan de tillgodose
kundernas behov och få grepp om vilka det är som försöker sig på lurendrejerier.
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Åkerberg hävdar att det är väldigt få som försöker missbruka deras reklamationssystem. De två
Handla24butikerna vi besökte hade inte mer än två reklamationer per månad. Vid de tillfällena
har det handlat om enkla fel som att den som plockat tagit fel vara. Både Birgersson och
Stenström ser vikten av att leverera högkvalitativa färskvaror och varor med ett långt
utgångsdatum. Birgersson poängterar vikten av ”word-of-mouth” marknadsföring och håller
strängt vid att de färskaste råvarorna ska levereras till kunden. Han tror att det skulle vara
förödande för butikens rykte om de skulle slarva med något så pass viktigt.
Bergman säger att kunden måste räkna med att det kan bli fel vid plockning och leverans. Han
menar att det är människor som sköter plockningen och människor gör fel argumenterar han.
Han uppger sig däremot vara väldigt överraskad över den låga reklamationsfrekvensen. Innan
satsningen hade han förväntat sig att det skulle bli många fler reklamationer än vad de har fått in
hittills.
4.4.2 Bekvämlighet

När Andersson listar de främsta anledningarna till att konsumenter handlar i nätbutiker, anser
han att priset ska ligga högst upp på listan. Han listar sedan följande faktorer som att det finns ett
större utbud på Internet och att det är enklare och bekvämare att handla via nätet. Eftersom
priserna nästan uteslutande är desamma på nätet och i butik stämmer det inte vad gäller
livsmedelsförsäljning via Internet. Samtliga våra respondenter är överens om att kunderna främst
handlar livsmedel i nätbutiken på grund av bekvämlighetsfaktorn. Birgersson beskriver hur
besvärligt det kan vara att handla: ”Tänk er själva hur det skulle vara att efter en hel arbetsvecka
hämta upp ungarna från dagis på fredagseftermiddagen och ta med dem till butiken skrikande
efter allt de får syn på, det finns roligare sätt att spendera sin fredag” Grundström håller inte
med, han menar att kunderna inte vill låta någon annan plocka färskvaror åt en hur bekvämt det
än må vara.
Hessel säger att genom sin nätbutik erbjuder de sina kunder en tjänst. Den tjänsten finns till för
stressade storstadsmänniskor, ”Vi erbjuder moderna människor i 2000-talet en modern
försäljningskanal som de kan använda”. Åkerberg är inne på samma spår, han menar att det är
eftertraktat att kunna göra sina inköp genom flera kanaler. Andersson instämmer, han hävdar att
den moderna kunden är kanalblind, ”I dagens samhälle spelar det inte längre någon roll
huruvida folk gör sina inköp via Internet eller i en fysisk butik”. Birgersson hävdar att folk till
allt större del vill göra sina inköp hemifrån i dagens samhälle. Han menar att det är bekvämt för
kunden att göra på så sätt men att de finns andra påverkansfaktorer. Det finns en del kunder som
delvis kan göra det eftersom att det är ett miljövänligt sätt att göra sina inköp.
Stenström säger att tiden har blivit allt viktigare för kunden idag och att konsumenter idag börjat
prioritera annorlunda. Han hävdar att folk hellre betalar lite mer för att få det mer bekvämt.
Andersson hävdar att priset fortfarande är den främsta anledningen till att vi handlar på nätet,
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men han anser att dess betydelse har minskat, ”idag kan det nästan vara så att vi värderar
bekvämlighet lika högt som priset”. Birgersson uppger att utvecklingen ute på livsmedelsmarknaden har gått emot att alla aktörer sätter lägre marginaler på sina produkter och erbjuder
därför ett lägre pris. ”Om någon skulle handla exakt samma varor på de olika
livsmedelskedjorna under ett års tid, skulle det bara skilja någon eller några hundralappar”
Därför gäller det att erbjuda kunderna något annat än bara prisfördelar menar Birgersson. Det är
ett modernt konkurrensverktyg att kunna erbjuda kunden något tidsbesparande anser han.
Åkerberg känner att kunden efterfrågar nya försäljningskanaler som kan spara tid för dem, därför
är det rätt i tiden att kunna erbjuda just det.
4.4.3 Köpmönster

Birgersson anser att en av de största myterna när det kommer till livsmedelsförsäljning över nätet
är att konsumenter drar sig från att köpa färskvaror. Han säger att inget kan vara mindre sant, i
hans nätbutik handlar kunderna mer frukt och grönt än vad de gör i den fysiska butiken.
Stenström instämmer med Birgersson om att kunderna inte räds att handla färskvaror över nätet.
Han har inte sett någon skillnad på vad som säljs i nätbutiken jämfört med den fysiska. Bergman
hade inför sin affärs lansering av en nätbutik förväntat sig försäljning av mestadels varor som är
konserverade och hållbara. Han uppger att han blivit positivt överraskad eftersom kunderna
redan från start inte skyggat från att inhandla färskvaror i nätbutiken.
Grundström anser dock att det inte finns tillräckligt många kunder som känner sig likgiltiga för
vem som väljer de färskvaror som levereras. Han känner att försäljning av detta slag riktar sig
mer mot företag. Han drar upp Hemtjänsten som kan göra beställningar av Maxi över nätet som
ett exempel. Grundström är dock inte helt skeptisk mot konceptet. Hans utopi är att en dag kunna
sköta försäljning av basvaror till konsumenter via en nätbutik. Detta ska sedan gå till på så sätt
att kunden åker in till butiken, hämtar ut de varor han beställt och väljer ut sina färskvaror själv i
en saluhall. I Birgerssons butik går det att göra på detta sätt då kunden själv kan hämta ut varorna
han beställt. Han anser dock att de som väljer att hämta ut varor är de som helst vill slippa mödan
att utföra handlandet.
Vi har i alla våra intervjuer fått höra om hur lite kundernas konsumtionsvanor skiljer sig i
nätbutiken från den fysiska. Det finns emellertid en sak som är värd att bemärka, det är att
kunderna på nätet handlar för en högre genomsnittlig summa än vad de som handlar i butiken
gör. Birgersson tror detta beror på att avgiften på nära hundra kronor är för hög om kunden bara
handlar för ett par hundralappar. Han säger att kunderna vill sprida ut avgiften på så många varor
som möjligt. Vidare informerar han oss om att det kan finns kunder som gör sina inköp
tillsammans för att dela på avgiften. Ett segment som skulle kunna tänka sig göra på detta sätt är
studenter som bor i korridor menar Birgersson. Hessel har även han märkt att det finns en
benägenhet att köpa mer varor per gång via Internet. Han anger detta som den enda skillnaden i
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kundens beteende i nätbutiken från den fysiska. ”Kunden handlar samma varor och på samma
sätt som i en riktig butik fast mer”.
Tillström har hittat två andra sätt som kundernas köpmönster skiljer sig i nätbutiken. Som
tidigare nämnt försvinner en stor del av köpen av produkter som godis och tuggummin i
nätbutiken. Det andra som Tillström har lagt märke till är att kunderna inte köper lika mycket
”Euroshoppervaror”, alltså varor från de billigare märkena, på nätet. Han menar att det är mer
vanligt att kunderna i nätbutiken köper varor från kända märken. Birgersson säger samtidigt att
marginalen blir lägre när de säljer på nätet på grund av plockningen åt kunden men eftersom
många av produkterna som säljs på nätet har högre marginal än de som köps i butik, lyfts snittet.
Birgersson säger samtidigt att det inte endast är den lägre försäljningen av varor med låg
vinstmarginal som skapar den höga vinstmarginalen i nätbutiken. Han anger även ytterligare en
bidragande anledning, nämligen att rabattkuponger och liknande inte går att använda på Internet.
Ett tydligt mönster i kundernas köpbeteende är att de allra flesta beställer sina varor på kvällarna.
Detta ansåg Birgersson bero på att deras huvudsakliga kunder var barnfamiljer. Stenström förde
resonemanget att föräldrars enda lediga tid på dagen att utföra denna typ av sysslor var på
kvällarna efter att barnen gått och lagt sig.

4.5 Logistik
4.5.1 Orderhantering

Samtliga respondenter i våra intervjuer som är verksamma inom e-handeln med livsmedel har
haft uppfattningen att logistiken är viktig för att verksamheten ska bli effektiv och lönsam.
Enligt Birgersson och Stenström är systemet som Handla24 använder sig av väldigt genomtänkt
genom hela logistikkedjan. Själva e-handelssystemet är sammankopplat med de datasystem som
rör inköpen och priserna i butikerna. E-handelssystemet är även kopplat till en bildbank med
bilder på varorna. Birgersson säger att när ett varuinköp registreras i butikens kassa eller i
nätbutikens kassa dras de från butikens lagersaldo. När lagersaldot har sjunkit till en viss nivå
görs automatiska inköp. Att e-handelssystemet är sammankopplat till den fysiska butikens
inköpssystem anser Birgersson därför vara viktigt för att inte lagersaldona ska bli fel.
Orderna som kommer in till nätbutikerna i både Rottne och Bankeryd är till största del
inskickade under tidsperioden 20-24 på kvällen innan de ska levereras. Birgersson säger att hela
90 procent av orderna kommer in under detta tidsintervall till butiken i Rottne.
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4.5.2 Plockning

Själva plockningen i butikerna som använder sig av Handla24systemet görs i den fysiska
butikens säljområde. Plockningen börjar några timmar innan butikerna öppnar men sker även när
butikerna är öppna för kunderna. Enligt Stenström har detta inte inneburit några problem för de
befintliga kunderna i butiken. Både Birgersson och Stenström säger att för att det ska gå smidigt
att plocka i butiken kommer artiklarna på plocklistorna ut i den ordningen de finns i butiken.
Detta innebär att plockaren inte behöver gå fram och tillbaka i butiken utan kan gå ett varv i
butiken och få med sig samtliga beställda varor. För att plockaren lätt ska kunna se vilken artikel
som ska plockas är de sista fyra siffrorna i artikelnumret förstorade på plocklistan. Vid
plockningen används en specialbyggd vagn där specialanpassade korgar ställs. I korgarna ställs
sedan kassar med mått anpassade efter korgarna, även frysväskornas mått är anpassade efter
korgarna (se bilaga 3, foto 1 & 2). När varorna plockas används en scanningsdosa där varorna
registreras. Stenström som själv plockar i butiken tycker även att utrustningen för själva
plockningen inom systemet är genomtänkt. I båda butikerna plockas det varor för mellan 15002500 kronor i timmen per plockare.
Eftersom Mataffären inte har någon fysisk butik har de ett lager där varorna plockas. Enligt
Hessel är lagret specialanpassat efter deras behov och är uppbyggt som ett zonplockningslager
där det arbetar totalt 30 stycken plockare. Lagret har nio stycken zoner med totalt 8500 stycken
olika artiklar. Hessel berättar vidare att lagret är strategiskt placerat i Stockholm mellan två
större motorvägsleder med närhet till större matgrossister som till exempel grönsaksgrossister.
Detta är viktigt för att de ska få korta ledtider eftersom de i många fall har kundorderstyrd
produktion.
Bergman berättar att deras plockning utförs i den fysiska butiken och plockarna hyrs in från
Samhall i Luleå. Artiklarna skrivs ut på plocklistorna i den ordningen de tillhandahålls i butiken.
Bergman säger att detta innebär att plockarna följer butiken i ett bestämt varv för att det ska bli
effektivt. Under plockningen används det självscanningssystem som kunderna själva använder.
4.5.3 Leverans

Leveranserna från butikerna i Rottne och Bankeryd sker med en biogasbil vars lastutrymme är
utrustad med en kylfunktion. Butikerna i Rottne och Bankeryd har båda varsin biogasbil (se
bilaga 3, foto 3) men Stenström säger att de ibland får hyra in en extra bil för att hinna med att
leverera. Butiken i Rottne levererar under nästkommande dag om ordern inkommer innan
klockan 24 kvällen före. Läggs ordern innan klockan 10 på förmiddagen kommer leveransen
samma dag men levereras då på eftermiddagen eller kvällen. I Jönköping ska ordern läggas innan
klockan 24 för leverans nästa dag, leveransen sker i olika tvåtimmars intervaller beroende på
vilket område varorna ska till. Ett exempel på detta är att varorna till Jönköping levereras i
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tidsintervallerna 10-12 och 17-19 säger Stenström. Birgersson säger även att de erbjuder
kunderna att själva hämta varorna i butiken medan Stenström säger att de inte har utlämning som
leveranssätt i Bankeryd.
Butiken i Rottne tar en plock- och leveransavgift som ligger på 89 kronor och butiken i Bankeryd
tar en avgift på 99 kronor. Birgersson säger att om kunden väljer att själv hämta tar de 49 kronor
i plockavgift. Stenström berättar att de nyligen införde avgiften på 99 kronor och att de tidigare
hade avgiftsfritt för leveranser på över 1500 kronor. Han säger också att endast ett klagomål har
inkommit på detta.
När den första leveransen sker måste kunden vara hemma vid överlämnandet av varorna säger
både Birgersson och Stenström. Då ska kunden kunna visa upp att denne har rätt att använda
kortet som använts vid betalningen. Vid fortsatta leveranser kan kunden skriva på en fullmakt
som visar på att någon annan kan ta emot varorna, till exempel en annan familjemedlem, kunden
kan även välja att få varorna ställda till exempel intill dörren. Birgersson säger att om så är fallet
tar de inte ansvar för om varorna blir förstörda eller stulna.
Mataffärens leveranser går till hela Stockholmsområdet och 30 procent görs inom Stockholms
tullar. Hessel berättar att de förfogar över sexton biogasbilar samt fem större lastbilar för att
transportera ut varorna. Totalt har de cirka 25 olika leveransrutter som de kör. Lagret är också
strategiskt placerat för att leveranserna ska kunna ske snabbt. Leveranserna till privatpersoner
kostar 85 kronor och är fraktfria vid beställningar över 3000 kronor. Vid leverans till företag tar
Mataffären en avgift på 140 kronor. Leveranserna till kunderna sker mellan klockan 9 och 22 i
valfria tidsintervaller på två timmar. För att få ordern levererad nästa dag ska ordern läggas innan
klockan 24 dagen före.
Hessel säger att Mataffärens kunder behöver vara hemma vid första leveransen men att de sedan
kan skriva på en fullmakt för att slippa vara hemma när leveransen sker. Kunderna måste även
vara hemma när leveransen innehåller läkemedel eller folköl för att kunna visa legitimation.
Bergman berättar att leveranserna från Coop Forum i Luleå görs till hela Luleå och även till
Boden. Beroende på vilka områden leveranserna ska gå till varierar leveranstiden. Vissa områden
i Luleå får leveranser två dagar i veckan och andra har fyra dagar i veckan. Själva tidsintervallen
på när leveransen kan komma är oftast två timmar och är på de flesta områden mellan klockan 19
och 21, centrum har även mellan 17 och 20. När leveranserna sker till Boden görs de två dagar i
veckan mellan klockan 17 och 20. Bergman säger att för att leverans ska kunna ske dagen efter
beställning måste ordern vara lagd innan klockan 24 dagen före.
Kunderna måste vara hemma när varorna levereras till dem och skriva på ett kvitto vid
överlämningen. Bergman säger att ”på ett och ett halvt år har det kanske varit tre till fyra som
inte varit hemma när varorna skulle levereras men det har löst sig senare under kvällen, vi har
alltså inte behövt ta tillbaka något”. Avgiften för plockning och utkörning ligger på 149 kronor.
Coop Forum i Luleå har inga egna bilar för leveranserna utan dessa står Samhall för. Bergman
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berättar att de har haft förfrågningar från kunder som vill kunna hämta varorna själva i butiken,
trots dessa förfrågningar har Coop Forum valt att inte erbjuda detta. Enligt Bergman skulle
investeringarna för detta uppskattningsvis ligga på flera hundratusen kronor för att bygga en
utlämningsavdelning.
4.5.4 Betalning

De betalsätt som används inom Handla24systemet är till största del kortbetalning men även
fakturabetalning används när kunden är ett företag. Birgersson säger att betalningen går till på
samma sätt som när en kund i den fysiska butiken gör en kortbetalning. Birgersson berättar även
att ICA-kortet fungerar samt att bonuscheckarna som ICA skickar ut kan användas vid
betalningen i nätbutiken, kunden skriver då in den kod som finns på kupongen när denne ska
betala.
Hessel berättar att de betalsätt som Mataffären använder sig av är kortbetalningar och faktura.
Kortbetalningarna sker vid dörren när leveransen tas emot av kunden. Enligt Hessel finns ingen
efterfrågan från deras kunder att betala med kort direkt på nätbutiken.
Bergman berättar att betalsätten som används hos Coop Forum i Luleå är betalkort och faktura.
Det är de kunder som använder Coops medlemskort MedMera-kortet som kan få sina varor
fakturerade. Kunderna som har MedMera-kortet får bonuspoäng och kan använda erhållna poäng
även i nätbutiken. Bergman berättar vidare att betalningen inte görs över Internet utan när
varorna plockas. Kunderna får registrera sina kortuppgifter samt personnummer i nätbutiken och
när en beställning görs från kunden kontrollerar systemet saldot på kortet. När sedan varorna är
plockade registreras de i kassan som ett vanligt butiksköp och då dras pengarna ifrån det
registrerade kortet säger Bergman.

4.6 Varumärket
4.6.1 Allmänt känt

Åkerberg säger att det finns flera anledningar till varför företag kan satsa på livsmedel via nätet.
Några anledningar skulle kunna vara att företagen vill komplettera sin fysiska butik eller att de
vill nå ut till nya marknader. Åkerberg menar att anledningen skiljer sig från butik till butik
beroende på vilka förutsättningar som finns. Det finns dock ett par anledningar till som gör att
butikerna samtidigt stärker sitt renommé och sitt varumärke. Det ena är enligt Åkerberg att
butiken vill framstå som nyskapande. Detta kan leda till att nya målgrupper och marknader nås.
Han nämner även att butikerna vill skapa sig en bättre image. Åkerberg säger även att om man
lyckas med att stärka sitt varumärke med hjälp av e-handelssatsningen kan kunderna se butiken
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som en fullservicebutik. Detta i sin tur kan leda till att butiken är med och levererar vid
exempelvis bröllop och skolavslutningar.
Hessel säger att målet som Mataffären har är att bli Sveriges största livsmedelsbutik. För att
lyckas krävs det en stor mängd kunder och att varumärket etableras. Han säger samtidigt att de
har en väldigt homogen målgrupp och nischar sig även lite när han uttrycker sig som att de vill
serva ”den moderna människan” och ”den stressade storstadsmänniskan”.
Stenström hävdar att för att bygga upp varumärket är det viktigt att vara lojal mot sina kunder,
detta för att kunna skapa en relation. ICA Supermarket i Bankeryd arbetar med detta genom att
bland annat skicka rosor och choklad till sina e-handelskunder på ettårsdagen för ehandelssatsningen. En annan sak som Stenström tror stärker deras varumärke är att de har börjat
komplettera sitt vanliga sortiment med färdiggjorda middagskassar, då detta uppskattas av
kunderna stärker det butikens image. Grundström menar att om Maxi i Kalmar skulle genomföra
en satsning på e-handel skulle det krävas att det fick stort stöd av ICA för att lyckas.
Hessel säger att en anledning till att e-handel med livsmedel kommer att lyckas denna gång är för
att det är de stora varumärkena som har gett sig in på marknaden och människorna litar mer på
dem än på mindre kända företag och varumärken.
4.6.2 First mover advantage

Enligt Birgersson är det mycket viktigt att vara först in på marknaden när en satsning ska göras.
Det är viktigt för att de konsumenterna som efterfrågar tjänsten kommer att gå till den som
erbjuder det först. Görs en satsning till efter den första kommer många potentiella kunder vara
borta eftersom de redan inlett en relation med det andra varumärket. Hessel säger att det inte
alltid handlar om att vara först in på en marknad, i så fall hade det lyckats redan vid första
försöket av livsmedel på Internet. Han menar att det är först nu när Axfood, Coop och ICA går in
på marknaden som de riktiga fördelarna visar sig och marknaden tar till sig tjänsten på allvar,
Åkerberg menar att om en riktig satsning hade gjorts vid förra försöket hade det blivit lyckosamt
och fördelarna av att vara först hade kunnat utnyttjas.

4.7 Ekonomiska faktorer
4.7.1 Investeringar

Birgersson berättar att de gjort investeringar på cirka en miljon kronor under sin ehandelssatsning. Enligt Birgersson utgjordes investeringen av kylbilen som kostade cirka 650
000 kronor att köpa in, en inträdesavgift till Handla24, datorer och scanningsdoser. Stenström
säger att de leasar sin bil och att leasingbeloppet är cirka 9000 kronor per månad men att de
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också köpt in all plockutrustning som ingår i Handla24systemet. Denna utrustning består enligt
Stenström av scanningsdoser, datorer, korgar, plockvagnar, kylväskor och backar.
Bergman berättar att deras investeringar har legat på cirka 50 000 kronor och den rörde själva
hemsidan. Eftersom Samhall står för leveransbilarna har de inte behövt investera i detta.
Bergman säger att eftersom de plockar i den befintliga butiken behöver de inte heller bygga upp
något plocklager vilket är en stor fördel. Skulle inte e-handelssatsningen gått vägen för oss hade
vi inte riskerat speciellt mycket säger Bergman.
Investeringarna som är gjorda i Mataffären ville Hessel inte gå in på utan den enda siffran han
kommenterade var deras omsättning förra verksamhetsåret.
4.7.2 Lönsamhet/Omsättning

Lundström (080512) skriver i en artikel i tidsskriften Market.se att ICA handlaren Benny
Frengen gjort succé med sin nätbutik Handla24.se. Utvecklingen har gått ifrån en omsättning på
2,5 miljoner kronor till 13 miljoner kronor på ett halvår. Under de tidigare åren hade
omsättningen på nätet legat konstant på 2,5 miljoner kronor.
Norman (090430) skriver att butiken ICA Parken i Örebro hade en omsättning på 17 miljoner
kronor på sin nätverksamhet vilket var 12 procent av butikens totala omsättning. Åkerberg säger
i vår intervju att omsättningen ökat till cirka 27 miljoner kronor på Internet och den totala
omsättningen i butiken ligger på cirka 160 miljoner kronor. Enligt Åkerberg täcker deras
leveransområde cirka 120 000 personer. Åkerberg skriver på Handla24.se ”att lönsamhet kan nås
för Handla24 butiker bygger på att plocket sker i befintliga butiker och med effektiv logistik med
korta körsträckor”.
Birgersson berättar att deras nätsatsning endast varit igång i cirka fyra veckor och de har omsatt
cirka 25 000 kronor per vecka. Birgersson tror att omsättningen kommer att hamna på cirka fem
miljoner kronor det första året och att med två heltidsanställda kommer nollresultat uppstå vid en
försäljning på 100 000 kronor per vecka. I deras leveransområde bor cirka 45 000 personer. Den
fysiska butiken i Rottne har idag en omsättning på 45 miljoner kronor. Birgersson berättar att han
tror att för att det ska bli lönsamt kan inte butikerna vara för stora eftersom plockning sker direkt
i butiken. Han säger att skulle systemet användas i en Maxibutik hade det inte blivit lönsamt på
grund av att det skulle ta alldeles för lång tid för plockarna att gå hela varvet i butiken. Säljytan i
butiken i Rottne ligger på cirka 700 kvadratmeter medan en Maxibutik har cirka 5000
kvadratmeter säljyta.
Stenström berättar att butiken i Bankeryd har en total omsättning på 90 miljoner kronor och att
under deras första år med e-handelsverksamhet kom den upp i sju miljoner kronor. Deras första
år med e-handel avslutades veckan efter vi hade gjort intervjun. Leveransområdet för butiken i
Bankeryd ligger på cirka 19 000 hushåll. Enligt SCB bor det cirka två personer per hushåll i
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Sverige vilket medför att butiken i Bankeryd har ett säljområde som omfattar cirka 40 000
personer.
Hessel berättar att Mataffärens omsättning låg på 80 miljoner förra året och att siffrorna för detta
år pekar uppåt. Antalet plockare uppgår till 30 stycken hos Mataffären.
Bergman säger att omsättningen i Coop Forums butik i Luleå ligger på cirka 300 miljoner kronor
varav cirka fyra miljoner kommer ifrån nätbutiken. Bergman tror inte att deras nätverksamhet
hade varit lönsam om de skulle haft egen personal som plockade i butiken. Bergman menar att en
stor fördel med att anlita Samhall är att de kan sätta in plockningspersonal utefter behov, detta
gör att de inte har överflödig personal och därmed slipper onödiga lönekostnader. Bergman
menar att deras typ av nätsatsning med plockning av varorna i befintlig butik kan göras ”i vilken
håla som helst” och detta eftersom de flesta fasta kostnaderna redan finns. Varorna finns redan i
butiken och varorna ska packas upp på hyllorna i vilket fall som helst. Bergman tar upp
Mataffären i Stockholm som ett exempel på en nätsatsning som han inte tror skulle fungera i
Luleå, det krävs en större marknad för att det ska bära kostnaderna med att ha ett lager endast för
näthandel.
Även Birgersson säger att eftersom inte något speciellt lager behöver byggas och att plockarna
plockar i den fysiska butiken där varorna står i vilket fall som helst kan verksamheten bli lönsam.
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5 Analys

Detta kapitel är uppdelat i samma områden som vi tog upp i empirin och som är relevanta för
vårt syfte. Uppdelningen har likheter med hur referensramen är skriven men rubrikerna följs
inte, detta beror på att en del teorier kan tas upp inom flera områden. Vi kopplar vår röst,
referensramen samt våra respondenters åsikter mot varandra för att belysa skillnader och
likheter.

5.1 E-handel nu och då
Internethandeln med livsmedel anser vi har följt trenden som hype-kurvan visar. De inledande
satsningarna gjordes i början av millenniet och i likhet med många andra branscher fanns det vid
den tidpunkten en övertro på e-handeln. Våra respondenter har påpekat bristen på marknadens
och konsumenternas mognad vid fler än ett tillfälle och detta är även vi beredda att hålla med
om. Det fanns inte tillräckligt med konsumenter som var beredda att handla livsmedel via
Internet, däremot tror vi att det väcktes ett intresse för ämnet vid den tiden som har underlättat de
satsningar som har gjorts denna gång.
Några av våra respondenter har valt att nämna den teknologiska faktorn som en stor skillnad
jämfört med förra satsningen. Detta anser vi är en av de största anledningarna att förutsättningarna ser ljusare ut nu. Tidigare var det layouten av hemsidan och kanske framförallt
tidsaspekten som gjorde att konsumenterna blev avskräckta. Nuförtiden när nästan alla hem har
bredband har många hinder med en hemsidas utformning och funktionalitet kunnat begränsas
och i vissa fall utraderats helt.
Enligt hype-kurvan var det runt år 2002 som e-handeln var på den absolut lägsta punkten, efter
detta började det sakta men säkert växa fram företag med realistiska värderingar och ordentliga
affärsidéer (O’leary, 2008). Livsmedelsbranschen var inte en av de första branscherna att ge sig
in på nytt och detta tror vi var lyckosamt. Enligt Raskanen et al. (2002) gjorde företagen alldeles
för lite vid den första satsningen, den enda servicen som erbjöds var att kunderna skulle få välja
sina produkter och sedan få dem hemkörda. Då konsumenterna behövde en period att vänja sig
vid att handla över nätet fungerade främst enkla produkter inledningsvis. Efterhand har sedan fler
och fler branscher kunnat etablera sig på Internet.
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Ett diagram skulle kunna se ut så här:
Livsmedel
Tjänster
Kläder/Skor

CD/Böcker

Bil/Hushåll

TV/Mobil

Biljetter

Figur 3: E-handelns utveckling
Källa: Egen

Livsmedelsbranschen har kommit in i e-handeln i ett relativt sent stadium, detta anser vi kan vara
positivt. En anledning till det är att de i denna satsning har haft möjligheten att förutspå
eventuella missöden och problem som kommer att uppstå, vid förra satsningen var detta inte
möjligt i samma utsträckning. Detta påpekar bland annat Birgersson när han säger att systemet är
mycket genomtänkt.
Ytterligare en faktor som gör att livsmedelsbranschen är på Internet för att stanna denna gång är
samarbetet mellan butikerna inom de stora varumärkena. Vid den första satsningen arbetade
butikerna en och en medan de nu drar nytta av varandras misstag, de har byggt upp ett system
och ett koncept där samma misstag inte behöver göras alltför många gånger. Enligt Tanskanen et
al. (2002) är en stor lärdom från förra satsningen att satsa på kundrelationer, samarbetet mellan
butikerna tycker vi är positivt då det tyder på att företagen verkligen satsat på just det denna
gång. Både kunder och företag kommer att kunna dra nytta av varandra om de skapar relationer.

5.2 Nätbutik vs. traditionell butik
5.2.1 Konkurrenssituationen

Den absolut största anledningen till att e-handelsbutiken har kunnat börja konkurrera med den
fysiska butiken är priset. Då e-handelsföretagen inte kräver lika mycket kostnader kan de erbjuda
produkter till ett lägre pris än de fysiska butikerna. Solomon et al. (2010) menar dock att e43

handeln aldrig kommer att kunna ta över de traditionella butikerna. Detta anser vi är ett riktigt
påstående eftersom det alltid kommer att finnas konsumenter som vill prova sina kläder eller
känna på sina apelsiner innan de handlar. Dock tror vi att det finns stor potential för många
annorlunda branscher att etablera sig på nätet. Trenden går mot att konsumenterna är beredda att
handla fler och fler varor via nätet. Detta gör att vissa branscher som inledningsvis inte ansågs ha
några möjligheter faktiskt kan lyckas med en etablering.
Underhill (2009) menar att den traditionella butiken kommer att konkurrera ut nätbutiken
eftersom den ger konsumenten en mycket större upplevelse. Kundupplevelsen innebär att
människor inte handlar enbart för att det är nödvändigt utan för upplevelsens skull. Detta anser vi
i likhet med Underhill (2009) är ett problem för nätbutikerna eftersom det är svårt för dem att
göra någonting åt.
Livsmedelsbranschens nätbutiker erbjuder inga lägre priser än i de traditionella butikerna och
konsumenterna går samtidigt miste om att känna på varorna innan de handlar. Dessa faktorer
borde tala för att livsmedel endast är lämpad för traditionell handel. Det finns dock andra
fördelar med en nätbutik. Den mest självklara som våra respondenter är överens om är
tillgängligheten. I en nätbutik kan konsumenterna handla när som helst på dygnet, alla dagar om
året. Samtidigt kan de traditionella butikerna argumentera att deras varor har en större
tillgänglighet än nätbutikerna eftersom de inte har någon leveranstid, det är bara att gå ner till
butiken och köpa de varor som behövs.
De olika nätbutikerna konkurrerar på olika sätt, det borde innebära att de tillsammans når ut till
många olika målgrupper på marknaden. Birgerssons butik använder sin e-handel som ett
komplement till sin traditionella butik för att kunna konkurrera med större fysiska butiker i
närheten. Mataffären konkurrerar på ett annat sätt då de enligt Hessel har som mål att bli
Sveriges största livsmedelsbutik. Dessa faktorer tror vi är positiva för e-handelsetableringen då
butikerna genom sina skiljaktigheter kommer att etablera sig med olika positioneringar på
marknaden, precis som att de fysiska butikerna i verkligheten har allt från stormarknader till
kvartersbutiker.
Enligt Birgersson är stormarknadskonceptet mättat i Sverige. Om detta stämmer talar det för att
den traditionella butiken kan möta stor konkurrens från e-handelssidan. Det som skulle kunna
ske är att konsumenterna i framtiden förväntar sig att bli erbjudna båda försäljningskanalerna och
de butiker som bara arbetar med det ena eller det andra kan tappa mot de butiker som erbjuder
både traditionell handel och näthandel.
Hessel säger att livsmedelsförsäljningen via Internet kommer att etablera sig som en
försäljningskanal bland alla andra. Vi instämmer då vi tror att båda kommer att finnas till hands
för konsumenten i framtiden. Just nu ökar näthandeln hela tiden och vi tror inte att detta kommer
att förändras inom kort, som det går att utläsa av hype-kurvan kommer e-handeln att fortsätta
växa och ta andelar från den traditionella handeln.
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5.2.2 Marknader och målgrupper

Internets framfart har lett till att många olika branscher har hittat ut till marknader som tidigare
inte var möjliga. Turban et al. (2010) säger att handelns utseende har förändrats för all framtid.
Företag som tidigare hade geografiska begränsningar når nu inte bara ut till nya marknader utan
kan även hitta nya målgrupper.
Groucutt och Griseri (2004) har identifierat en del faktorer som både butikerna och
konsumenterna kan utnyttja på ett positivt sätt. För det första är livsmedelshandel via Internet en
tjänst som lockar lojala kunder, detta beror på att registreringen och de inledande beställningarna
kräver en del arbete att genomföra. Har då konsumenten en gång tagit sig tid till detta är det stor
chans att den fortsätter. Vad vi har sett vid våra intervjuer är att en stor del av kunderna som
beställer på Internet är återkommande. Enligt Tillström, som inte varit igång med e-handel
särskilt länge, kan han när han gör plockningen identifiera en del kunder enbart med de
produkter som läggs i vagnen. Detta tyder på att återkommande kunder är vanligt. Birgersson
och Stenström säger att de erbjuder kunden en personlig sida där de kan logga in med en egen
kod. På den sidan kan de spara sin inköpslista för att slippa börja om från början varje gång.
Detta är någonting som vi tror är mycket viktigt för att bygga längre kundrelationer.
En annan faktor som Groucutt och Griseri (2004) nämner är att på Internet är det ur
marknadsföringsaspekt mycket enklare att identifiera konsumentgrupper och att dela in dem i
olika segment. Anledningen till att detta är viktigt är att butikerna på detta sätt kan marknadsföra
sig på ett personligt plan när beställningarna har kommit in. Vi tror att internetkunderna
uppskattar detta eftersom de då tar del av relevanta kampanjer och erbjudanden och att de
samtidigt känner sig uppmärksammade av företaget, även denna del leder till mer lojala kunder.
Våra respondenter har svarat mycket olika på vilken målgrupp det är som använder sig av
livsmedelshandel via Internet. En sak är de dock överens om, det är att den riktar sig främst till
barnfamiljer. Då de flesta barnfamiljer inte har speciellt mycket tid över till annat än arbete och
hushåll lämpar sig denna tjänst perfekt för dem. Att få bort ett nödvändigt ont ur vardagen på
detta sätt tror vi är mycket populärt och vi tror även att antalet barnfamiljer kommer att öka
efterhand då de nöjda kunderna sprider ryktet vidare med ”word of mouth” marknadsföring.
Enligt Turban et al. (2010) påverkas man som konsument mycket av vad sina vänner och sin
familj tycker och tänker om vad som är populärt i samhället. Detta kan utveckla sig till att
livsmedel via nätet sprids i rask takt mellan släkt och umgängeskretsar, i det stora loppet är
denna utveckling mycket gynnsam för nätbutikerna då tjänsten marknadsför sig själv. Det är
dock viktigt att hålla sina kunder nöjda och lojala för att inte effekten ska bli den motsatta.
Enligt Hessel är det en mycket homogen grupp som beställer livsmedel via nätet och de har en
mycket klar bild av hur den gruppen ser ut, ”kvinna, gift eller sambo, 34-44 år, har små barn,
äger sitt boende, dubbelarbetande hushåll och akademiker”. Denna beskrivning tror vi passar in
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i de stora tätorterna men att det i de mindre finns fler målgrupper än så. Stenström menar på att
de inte kan dela in sina kunder i ålder, kön eller civilstånd. Han tror mer på att de som har
datorvana är de som ligger bakom inköpen. Tillström säger att de flesta leveranserna sker till
områden där de högre samhällsklasserna bor, detta säger dock inte Stenström ha märkt någonting
av utan påstår att de levererar till många slags olika områden. Vi tror att eftersom samtliga
hushåll måste handla livsmedel och att priserna på nätet är desamma, bör inte samhällsklasser ha
någon större betydelse vid e-handel av livsmedel. Möjligtvis finns det ett samband mellan
Tillströms och Stenströms påstående på så sätt att de högre samhällsklasserna har en större
datorvana.
Ramus & Nielsen (2005) tar upp att den målgrupp som söker sig till nätet gör det av
bekvämlighetsskäl. Författarna anser att många av dem som söker sig till internethandeln är de
som vill slippa leta parkeringsplats, växla mynt till kundvagnen, stå i kö och behöva bära runt på
tunga kassar. Detta tror vi är en stor anledning till varför internethandeln växer. Sundström
(2007) förstärker detta argument när hon säger att kvinnor gärna undviker den typen av fysisk
ansträngning som bärandet innebär. Då det enligt våra respondenter främst är kvinnor som
handlar tror vi att detta är en stor potentiell målgrupp för livsmedel via Internet.
En intressant målgrupp är den som Bergman tog upp i vår intervju med honom. Det är en
målgrupp som ingen hade kunnat förutspå skulle finnas, nämligen de som köper till någon annan.
Han nämner som exempel att en mor köper hem livsmedel från den lokala butiken där hennes
barn bor, trots att hon kanske befinner sig i Stockholm och barnet i Luleå. Detta är en mycket
intressant målgrupp med möjligheter att växa om det marknadsförs på rätt sätt för vi tror att
denna målgrupp inte ens själva vet om att de finns i dagsläget.
Våra respondenter är överens när det kommer till att en hybridbutik når ut till fler och större
marknader än en enbart fysisk butik. Strategierna de har är dock olika i själva implementeringen.
Groucutt och Griseri (2004) skriver att det finns fyra olika sätt att möta nya marknader. Sättet
som livsmedel via Internet möter nya marknader är genom en marknadsexpansion, det innebär
att företagen tar befintliga produkter och presenterar dem på en ny marknad. Vi anser att det är
precis det som e-handelsbutikerna har gjort eftersom de inte lagt till eller tagit bort några
produkter. En viktig del i en marknadsexpansion är enligt Groucott och Griseri (2004) att
företagen måste se den nya marknadens egenskaper och förändringar. Det är för enkelt för
företag att tänka att fungerar det i fysiska butiker fungerar det på Internet också. Vi anser att de
butiker som vi besökt har tagit hänsyn till det. Hessel menar att butiken ska ligga centralt och
nära en tätort medan Birgersson hävdar att en liten bit utanför är lämpligast. Stenström tror att
placeringen av butiken är mindre viktig eftersom de kunder som efterfrågar tjänsten kommer att
hitta till butiken oavsett var den är belägen. Birgersson och Bergman är dock noga med att
poängtera att butiken inte vill att ens befintliga kunder går över till e-handelssidan. Det skulle
vara som att ”skjuta sig själv i foten” eller att ”kannibalisera på sin egen verksamhet”. Vi är helt
överens med Birgersson och Bergman här då vi anser att det är viktigt att det är den nya
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marknaden som butiken når ut till som ska använda sig av tjänsten. Detta för att det är de som
genererar de extra intäkterna.
5.2.3 Spontanköp

“If you are buying on the net you have to plan in advance Monday, Tuesday, Wednesday, what
you think you’re going to eat. But if you physically go shopping you can act
spontaneously” (Ramus & Nielsen, 2005)
Ramus & Nielsen (2005) säger att människor inte efterfrågar e-handel eftersom de vill göra fler
inköp än bara de planerade. När det gäller livsmedel är det vanligt att konsumenterna sitter
hemma och gör en inköpslista innan de besöker butiken. Författarna menar då att om inköpen
sker på Internet kommer konsumenterna enbart att köpa de varor som är uppskrivna på listan,
därmed försvinner spontanköpen. Konsumenterna kommer inte att uppskatta e-handeln med
livsmedel eftersom de vill gå runt och strosa i butikerna för att hitta fynd som gör att de känner
sig tillfreds.
Tillström, som tidigare arbetat i kassan, säger att det är en stor skillnad på små spontanköp som
en chokladbit eller ett paket tuggummi. Han säger att han i sitt plockningsarbete knappt har
plockat ett enda paket. Stenström säger att det går att få konsumenterna att göra spontanköp på
Internet också. De har erbjudanden till sina kunder via nätet, så kallade nätklipp, som de märker
att kunderna köper mer av. Dessa erbjudanden och kampanjer anser vi visar på att det går att få
kunderna att köpa annat än de varorna som är nedskrivna på inköpslistan.
Vi tror att en anledning till att spontanköpen är få, är att livsmedel via Internet är relativt nytt.
Om konsumenterna är nya med att använda sig av tjänsten gör de första gångerna inga
spontanköp. Vi tror dock att spontanköpen kommer att öka efterhand som kunderna vänjer sig.
Då kunderna har provat på det ett tag kommer de att känna sig mer bekväma och börja göra
spontanköp på samma sätt som de gör i en fysisk butik. Enligt Åkerberg, Hessel och Birgersson
handlar konsumenterna likadant på nätet som i en fysisk butik i andra avseenden och därför tror
vi att spontanköpen kommer att öka.

5.3 Kundhantering
Vad som står skrivet i teorin beskriver den typiska e-handlaren och dess behov och preferenser.
Internet har ännu inte blivit en accepterad kanal för försäljning av livsmedel som det exempelvis
har blivit för kläder. Därför är kunden som väljer att handla sina livsmedel via Internet inte
tillräckligt djupt beskriven av teorin. Således känner vi att de svaren vi fått från våra
respondenter är av högre vikt då de är mer specifika för området de berör.
47

5.3.1 Service

Servicen är en faktor som livsmedelsföretagen har gemensamt med alla andra e-handelsföretag.
Vad gäller hur logistiken och leveransen går till särskiljer sig e-handelsförsäljning av livsmedel
från hur det går till i andra branscher såsom klädes- och elektronikbranschen. När det gäller
vikten av kundservicetjänsterna som företag måste kunna erbjuda sina kunder är den lika vital
oavsett bransch. Frågan är om inte kundtjänsten är än mer viktig för livsmedelsföretagen med
tanke på att den är unik med att plocka ihop och leverera färskvaror.
I Solomon et al. (2010) och Turbans et al. (2010) skrifter finns det inga delar om hur och på
vilket sätt kundtjänsten är viktigt för just e-livsmedelsförsäljning. Där talas det mer i generella
termer om kunder som e-handlar. Solomon et al. (2010) uppger att saker som säkerhetssystem
och rätt information är viktigt för att e-handlaren ska kunna känna sig säker. Detta stämmer även
överens med vad vi hört från våra respondenter även om de inte använt exakt samma ord.
Birgersson och Stenström anser båda att e-handelns stora problem fortfarande är konsumenternas
ovana och rädsla för att handla på nätet och lämna ut sina kreditupplysningar. Därför tolkar vi
det som att vi, teoretikerna och praktikerna är ense om att säkerhet och information är av stor
vikt.
Ovan nämnda saker är grundläggande för att genomföra en lyckad e-handelssatsning. Detsamma
gäller för hur företagen hanterar klagomål och reklamationer, och det är här teorins ytliga
behandling av e-livsmedelsförsäljning visar sig. Vi har fått höra av våra respondenter om hur just
denna del av verksamheten inte fått anstränga sig särskilt mycket. Detta eftersom att det för
livsmedelsaffärerna är av högsta prioritet att inte göra några fel i plockning eller leverans. Om
det skulle bli några fel går det inte att reklamera vissa varor på samma sätt som i många andra
branscher.
Vi har blivit informerade av samtliga våra respondenter att eftersom de jobbar med färskvaror är
det extra känsligt om det blir något fel med plockningen av dessa. Mottot ”kunden har alltid
rätt” passar bra in på sättet dessa butiker uppger att de jobbar med kundhantering. Vi känner att
detta motto är det enda rätta sättet att jobba eftersom kunden som tar emot dåliga färskvaror kan
bli sjuk av att konsumera dessa. Det finns redan många som behöver övertygas om att butikerna
är pålitliga nog att välja ut deras färskvaror. Således skulle det vara förödande som Birgersson
säger om det skulle sprida sig bland kunderna att butiken levererar dåliga varor. Det viktiga är
främst att jobba för att inga fel ska uppstå, men det är som Bergman säger att det är människor
som sköter plockningen och människor gör fel. När det händer är det kritiskt att ha ett
fungerande system för att hantera reklamationer och klagomål. Butikerna måste vara flexibla
med att kunna köra ut till samma kund igen och leverera rätt vara eller betala tillbaka kunden för
den felaktiga eller defekta varan. Samtidigt måste butiken även hålla reda på återupprepade
klagomål för att ta reda på vilka kunder som försöker missbruka systemet.
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5.3.2 Bekvämlighet

Vi har under arbetets gång presenterat en rad olika anledningar till varför kunderna handlar på
nätet. Teoretikern Sundström (2007) anser att kunden siktar efter att vara effektiv och rationell.
Alltså att denne väljer att handla i nätbutiker för att det sparar tid och är mindre ansträngande.
Följaktligen menar teoretikern att nätbutikernas stora dragelse är att de är mer bekväma att
handla från än vad de fysiska butikerna är.
De flesta av våra respondenter som driver eller jobbar med en nätbutik är inne på samma spår
som Sundström (2007). Vi har hört från dessa intervjupersoner om hur svårt det kan vara för den
moderna familjen, där föräldrarna arbetar, att göra tid för att handla livsmedel. Samtidigt som
mödan med att gå och handla med sina barn inte alltid är önskvärd av föräldrarna enligt
Birgersson. Vi har även hört från Andersson att vi befinner oss i en tid där nätbutiker har
etablerat sig som en accepterad köp- och säljkanal i vårt samhälle. Nu när livsmedel börjat säljas
via den kanalen kan föräldrarna, som enligt Birgersson inte har tiden eller viljan att handla i
affären, välja ett bekvämare alternativ.
Vi är benägna att hålla med våra respondenter om att den mest centrala säljpunkten är att de
erbjuder något bekvämt. Eftersom e-livsmedelsbutiker inte har den prisfördel som präglar
nätbutiker inom andra branscher betalar kunderna en extra summa för tjänsten som nätbutiken
erbjuder. Vi anser att e-livsmedelsbutikerna erbjuder en tjänst som är unik för hela
handelsbranschen. Det är en så pass stor möda som butikerna befriar kunden från att den är värd
att betala för. Hur mycket kunden är villig att gå upp i pris i utbyte mot denna bekvämlighet som
tjänsten erbjuder är svår att precisera. Stenströms butik som höjde sin tjänsteavgift nyligen angav
att deras butik endast mottagit ett klagomål på det.
Vi har fastställt att det är en bekvämlighetstjänst som e-livsmedelsbutikerna erbjuder. Därför
känner vi att affärerna som vill lyckas med sin e-handelssatsning borde trycka på
bekvämligheten. Det finns många saker som underlättar för kunden och gör det ännu mer
bekvämt för denna i form av funktioner på Internet. Genom våra egna observationer på
butikernas hemsidor samt vad våra respondenter har sagt finns det ett par värdehöjande
funktioner. Kunden har en egen sida där han kan skräddarsy sin shoppinglista och spara den inför
kommande köp. Detta anser vi vara en väldigt betydelsefull funktion för kunden eftersom
Stenström har uppgett att kunden till 90 procent köper samma saker vid olika köptillfällen. En
inköpslista skulle då ta lite tid att sätta ihop första gången men underlättar vid fortsatta köp.
Vidare är en funktion som sökmotorn, som nästan är ett måste på varje hemsida nuförtiden,
något som underlättar för kunden. Enligt Turban et al. (2010) kan funktioner som de vi nämnt få
kunden att känna sig mer bekväm och på så sätt leda till att personen väljer att köpa via Internet.
Ytterligare en bekvämlighetstjänst e-livsmedelsbutikerna har möjlighet att erbjuda sina kunder är
middagskassen. Stenström och Birgersson uppgav att de hade planer på att inom en snar framtid
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kunna erbjuda middagskassar till sina kunder. Det går ut på att de väljer ut recept och
ingredienser till ett antal middagar för att sedan leverera dem till sina kunder. Denna tjänst som
ska vara lite dyrare är tänkt att erbjuda ett mervärde för kunderna. Grundström, som är den stora
kritikern mot e-livsmedelsförsäljning bland våra respondenter, anser även han att middagskassen
kan vara något att satsa på.
Genom att kunna erbjuda dessa funktioner och tjänster befäster butiken vad som är deras stora
styrka; förmågan att kunna erbjuda det bekväma alternativet. Vi tycker att nätbutikerna genom
att underlätta ännu mer för kunden förstärker dragningskraften med att välja nätbutiken.
Middagskassen i synnerhet är en tjänst som inte skulle orsaka särskilt mycket extraarbete
förutom att välja ut recepten. Genom att erbjuda denna tjänst adderar de ännu en dimension till
sin butik som vi tror kan vara väldigt lönsam.
5.3.3 Köpmönster

En nätbutik kan i likhet med den fysiska butiken hålla koll på vad och hur mycket kunderna
köper. Till skillnad från den fysiska butiken kan nätbutiken undersöka kundens köpvanor lite
närmre och enklare. Dessutom kan nätbutiken utnyttja denna information på ett sätt som den
fysiska inte kan. Turban et al. (2010) skriver att information om kunden är viktig för att butiken
ska kunna anpassa sitt sortiment efter kundens behov och informera kunden om framtida köp.
Detta kan exempelvis vara specialerbjudanden på varor som en kund köper mycket av så att
personen i fråga blir medveten om erbjudandet.
Vi har tänkt i samma banor och kommit fram till att nätbutikerna erhåller en del möjligheter i
och med informationen de anskaffar om kunderna och kontakten med dem. Vi har tänkt oss att
informationen skulle kunna användas till att exempelvis kunden som köper oxfilé även får
erbjudanden på vad andra kunder som handlar oxfilé köper. Butikerna skulle kunna använda
detta genom att föreslå producenternas varor mot en avgift. Vi har fått höra från våra
respondenter om hur kunderna är mer benägna att välja kända varor när de handlar på nätet.
Därför kan det vara till stor fördel för det varumärke som köper till sig reklamen på
återförsäljarens hemsida.
Hessel och Birgersson har båda identifierat att kunderna oftast köper mer i nätbutiken än vad de
gör i den fysiska. Birgersson trodde att det berodde på att kunden inte tycker att avgiften är värd
att betala om denne inte handlar för över en viss summa. Detta köpmönster delas av de flesta
onlinekunder och skulle kunna utnyttjas av nätbutiken. Genom att erbjuda flera mängdrabatter
eller en lägre avgift om kunden handlar för en viss summa kan butikerna göra sin verksamhet
mer lönsam. Det faktum att kunderna handlar mer på nätet innebär även att de köper fler påsar
vilket även det skulle kunna användas för att öka lönsamheten. I Handla24butikerna skulle de
exempelvis kunna höja priset på deras påsar då de är specialtillverkade just för ehandelsverksamheten.
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Ytterligare ett återkommande mönster bland kundernas köpbeteende är att de oftast lägger sina
beställningar på kvällarna. Birgersson trodde att det berodde på att det är föräldrarnas enda
lediga tid på dagen efter att ha nattat sina barn. Därför kan det vara på det sättet att föräldrarna är
trötta vid beställningstillfället efter en hel dag med barn och arbete. Även denna information
skulle kunna vara användbar för att göra det mer bekvämt för kunderna. Nätbutikerna skulle
exempelvis kunna bli formgivna på det sättet att de inte innehåller några starka färger eller
störande musik. Detta med förhoppningen att Turbans et al. (2010) ovannämnda tes, om att en
bekväm konsument handlar mer på nätet, stämmer.
Fortsättningsvis uppskattar inte alla kunder en användning av information om dem och deras
köpmönster. Alla ovannämnda sätt att exploatera kundernas köpmönster på bör användas väldigt
försiktigt. Således gäller det att låta kunden själv bestämma om vissa saker. Det kan vara om
kunden vill se vad andra kunder som handlar likadana varor som han har köpt har handlat mer.
Det kan även vara att kunden mottar erbjudanden på de varor denne handlar lite mer av.
Solomon et al. (2010) skriver att det är väldigt viktigt för kunden att känna att den personliga
integriteten är skyddad av butiken. Solomon et al. (2010) uppger samtidigt att en lagom mängd
individualisering höjer en kunds tillfredställelse med en hemsida. Därför går det att utnyttja
möjligheterna på vissa sätt men denna typ av information om kunderna bör användas med stor
försiktighet och i vissa fall med kundens tillstånd.

5.4 Logistik
Efter att våra intervjuer var genomförda fick vi en klar bild av att logistiken är en väldigt viktig
del för att e-handelsverksamheterna med livsmedel ska fungera och bli lönsamma. Samtliga
respondenter som var verksamma inom e-handeln har haft uppfattningen att logistiken är viktig
för att verksamheten ska bli effektiv och lönsam. När vi skrev vår referensram kunde vi se att
författarna Johnsson & Jönsson (2006) skriver att logistik handlar om de rutiner ett företag har
för sin varuhantering, det vill säga transporter, lagring, plockning och leveranserna till kunderna.
Författarna Oskarsson et al. (2006) tar upp att e-handel i sig inte skapar ökade vinster utan de
logistiska förutsättningarna måste också fungera ordentligt för att vinsterna ska komma. De
skriver också att det ofta har visat sig svårare att skapa en fungerande logistik än att skapa en ehandelsplats. I vår analys av detta område kommer vi alltså titta på hur våra respondenter arbetar
med sin logistik och hur denna ska bli lönsam.
5.4.1 Orderhantering

Under orderhanteringen finns det olika steg skriver Oskarsson et al. (2006). Dessa är:
Orderläggning inklusive identifiering och bearbetning av behov, Ordermottagning,
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Orderbehandling, Färdigställande av order och Transport och spedition. Här kommer vi alltså
att analysera hur dessa steg ser ut i de olika systemen.
Orderna som kommer in till butikerna i Rottne och Bankeryd skickas elektroniskt via hemsidan.
På detta sätt inkommer även orderna till Mataffären och Coop Forum i Luleå. Birgersson och
Stenström säger att 90 procent av ordrarna inkommer under tidsintervallet 20-24. Detta anser vi
vara intressant fakta eftersom vi kan se att butikerna på detta sätt förlänger sina öppettider utan
att ha personal på plats. Efter detta är orderna inne i systemen och kan behandlas av plockarna
nästkommande dag. Med försäljningen över Internet kan vi se fördelen med att kunden själv
lägger in ordern i systemet istället för att en anställd på företaget gör detta jobb.
Handla24systemet är sammankopplat till lagersaldosystemet vilket vi anser vara en stor fördel
eftersom plockarna kan se på ordern om kunden accepterar en ersättningsvara om den beställda
varan är slut.
Eftersom många av Mataffärens ordrar innehåller varor som inte finns på lager vid beställningen,
krävs det god logistik för att köpa in varan för snabb slutleverans till kunden. Eftersom detta
kräver snabba ledtider från sina egna leverantörer anser vi att det är en stor fördel att ha sitt lager
eller butik i närheten av sina leverantörer. Mataffären ligger nära många av sina
färskvaruleverantörer i Stockholm, vilket skulle vara svårt om lagret eller butiken ligger i en
mindre ort. Det sista steget, leverans till kund, kommer vi analysera under en egen rubrik längre
fram i uppsatsen.
5.4.2 Plockning

Enligt Oskarsson et al. (2006) finns det två huvudtyper av plockningsmetoder, dessa är manuell
och maskinell. När plockningen är manuell kan den även delas in i grupperna, ”plockaren till
godset” och ”godset till plockaren”. Samtliga våra respondenter har använt sig av manuell
plockning där plockaren tar sig till varorna. Vidare skriver Oskarsson et al. (2006) att företagen
kan använda sig av tre olika utplockningsprinciper, order-, zon-, och artikelplockning.
I butikerna där Birgersson, Stenström och Bergman är ansvariga används en orderutplockningsprincip medan Hessel berättar att deras utplockningsprincip är zonplockning. Skillnaden på deras
verksamheter är att de först nämnda bedriver e-handelsverksamhet med plockningen i befintlig
butik och Hessels verksamhet Mataffären bedrivs med plockningen på ett lager endast för ehandelsverksamhet. Respondenterna Birgersson, Stenström och Bergman har alla butiker som
ligger på lite mindre orter medan Mataffären är belägen i Stockholm.
Enligt Birgersson var logistiken den främsta faktorn till att det första försöket med livsmedel på
Internet inte lyckades. Då arbetade företagen med att bygga upp externa lagercentraler till sina
butiker vilket medförde en stor kostnad som gjorde det svårt att nå lönsamhet för verksamheten.
Denna aspekt tar dock inte Hessel upp som någon orsak till att det inte lyckades då. Vi anser att
eftersom Mataffären ligger i Stockholm med ett stort invånarantal på en begränsad yta kan deras
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verksamhet bära sig där. Vi tror dock inte att denna typ av satsning skulle bära sig på mindre
orter i dagsläget då det är för få personer som handlar. I framtiden kan säkert detta också fungera
om en betydligt större del av befolkningen handlar sina livsmedel på Internet. Eftersom det krävs
stora investeringar för att bygga upp ett fungerande lager tror vi att det krävs ett stort
invånarantal inom leveransområdet för att detta ska bära upp alla de kostnader som ett lager
medför.
Fördelen med att plocka direkt i den befintliga butiken anser vi vara att kostnaderna för att ha
varorna på hyllorna finns där både med eller utan e-handelsverksamheten, detta medför en lägre
risk. Delden et al. (2001) anser att plockning direkt i butik är irrationellt och kostsamt på grund
av att varorna först ställs upp på hyllorna och sedan plockas ner igen. Vi menar att varorna
plockas upp på hyllorna i vilket fall som helst och att detta inte leder till större kostnader. Detta
problem anser vi uppkomma till viss del även om plockningen sker i ett lager, varorna ska ju bli
inlagda på något sätt i lagret med. Här delar vi alltså inte åsikten med Delden et al. (2001). Dessa
författare tycker även att det är ett problem att plockarna trängs med de kunder som befinner sig i
butiken. Detta är dock något som Stenström aldrig har upplevt under deras första år med
plockningen i butiken. Vi tror också att detta inte innebär något problem eftersom en plockare
inte tar större plats än vad en kund i butiken tar. Enligt författarnas resonemang borde varje ny
kund vara ett problem för de kunder som befinner sig i butiken och detta är inte fallet anser vi.
Birgersson, Stenström och Bergman berättar också att artiklarna kommer ut på plocklistorna i
den ordning de finns i butiken vilket medför att plockningen kan ske i ett bestämt och
strukturerat varv i butiken. Här anser Delden et al. (2001) att en nackdel är att varorna i en butik
är sorterade efter kategori och inte efter hur ofta de efterfrågas. Då butikerna i Rottne och
Bankeryd endast har en butiksyta på cirka 700 kvadratmeter anser vi att detta inte är något
problem eftersom varvet i butiken inte tar så lång tid att gå. Det vi dock anser är att butiken i
Luleå som är på cirka 10 000 kvadratmeter är för stor för att ha självplockningslager på. Även
Bergman säger att hade de inte haft Samhall som plockare hade e-handelsverksamheten
antagligen inte blivit lönsam. Även Birgersson säger att han tror att butikerna inte får vara för
stora för då tar det för lång tid att plocka ihop en order. Vi tror att butikerna med plockning i
butiken bör ha en yta på maximalt 2000 kvadratmeter.
Butikerna i Rottne och Bankeryd har en plockningskapacitet som ligger i snitt på mellan 1500
och 2500 kronor. Birgersson säger att de når nollresultat vid en försäljning på 100 000 kronor per
vecka med två heltidsanställa plockare under det första året. Då har vi i åtanke att de största
investeringskostnaderna uppstått under detta år. Med dessa siffror kan vi konstatera att de har
kapacitet för att plocka så stor kvantitet varor att nollresultat kan uppnås första året. Bergman
menar att deras typ av nätsatsning med plockning av varorna i befintlig butik kan göras ”i vilken
håla som helst” och detta eftersom de flesta fasta kostnaderna redan finns. Vi tror att denna
faktor gör att det blir lättare att våga satsa på en nätsatsning eftersom risken och arbetet att bygga
upp verksamheten blir relativt liten.
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Efter att ha besökt butikerna i Rottne och Bankeryd kunde vi se exakt hur plockningen gick till i
dessa butiker. Eftersom butikerna har ett plockningssystem som medför att plockarna följer
butiken och inte bara går fram och tillbaka i butiken anser vi att de sker på ett strukturerat och
effektivt sätt. Vi anser även att det är en större risk att satsa på ett lager som bara är till för att
förse näthandeln med varor. Detta eftersom handlaren inte har något annat som kan täcka
lagerkostnaderna om satsningen inte lyckas. I fallet med befintlig butik täcks lagerkostnaderna
redan av den fysiska försäljningen.
5.4.3 Leverans

Oskarsson et al. (2006) skriver att det före leverans är viktigt att vara tydlig mot sina kunder
vilken leveransservice de kan förvänta sig, alltså att hålla den lovade leveranstiden samt att rätt
varor i rätt kvantitet levereras. Delden et al. (2001) skriver att ett problem är att livsmedelvarorna
ska nå kunderna i fullgott skick, livsmedelhandlarna måste alltså vara noga med att skilja på ena
sidan torrvaror och kylvaror och den andra sidan frysta varor.
Leveranserna från samtliga respondenter sker i kylbilar för att säkra kvaliteten på varorna när de
kommer fram till kunden. Bilarna drivs av miljövänlig biogas vilket vi tycker ligger helt rätt i
tiden. Miljön blir allt viktigare för människorna i dagens samhälle. Här kan e-handlaren
marknadsföra sig som ett miljövänligt sätt att leverera livsmedlet. Både Birgersson och
Stenström betonar att det är väldigt viktigt att varorna levereras på ett sådant sätt att de håller rätt
temperatur under hela leveransen. Handla24butikerna använder sig av specialanpassade
frysväskor för sina frysvaror. Eftersom många av livsmedelvarorna är känsliga för yttre påverkan
såsom temperatur och fukt anser vi det vara ytterst viktigt att företagen verkligen lever upp till en
hög kvalitet på detta område. Uppfylls inte dessa krav tror vi inte satsningen kommer att lyckas.
Författarna tar sedan upp tre olika distributionssätt som kan användas. Det första är avhämtning
vilket innebär att kunden hämtar de hopplockade varorna i butiken eller lagret. Det andra är
utlämning som innebär att kunden hämtar varorna vid särskilda utlämningsställen där speciella
förvaringsutrymmen installerats. Det tredje sättet är att man tillämpar hemkörning vilket innebär
att varorna körs direkt hem till kunden inom ett visst tidsfönster.
Birgersson, Stenström, Bergman och Hessel berättar alla att de tillämpar distributionssättet
hemleverans till kunden. Birgersson säger också att de även erbjuder sina kunder avhämtning i
butiken. Bergman säger att de inte erbjuder sina kunder avhämtning trots att det efterfrågas av
vissa kunder. Han tror att det skulle kosta flera hundratusen kronor att bygga en
avhämtningsplats i butiken. Vi anser att hemkörning är ett distributionssätt som ska användas vid
en e-handelssatsning med livsmedel. Erbjuds avhämtning kan det bli en risk att allför många
kunder vill använda detta distributionssätt om inte priset för plockningen sätts högt. Tanken med
att erbjuda livsmedel på Internet från en fysisk butik är enligt oss inte att serva de befintliga
kunderna med att slippa plocka varorna. Vi anser istället att tanken med att erbjuda livsmedel på
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Internet från en fysisk butik måste vara att söka nya kunder i områden som annars inte når den
fysiska butiken, alltså att butiken ska söka nya marknader. Detta resonemang har respondenterna
med fysiska butiker också fört, att butiken når ut till nya marknader.
Enligt Johnsson & Jönsson (2006) är förändringen av tidsfönstret ett sätt att styra precisionen i
hemleveransen. Ett snävare tidsfönster leder till fördelar för kunden men gör det samtidigt
svårare att få till en lönsam logistik för företaget. Om tidsfönstret är bredare blir det lättare att få
en lönsam logistik men kunderna blir mer låsta. Johnsson & Jönsson (2006) skriver att leverans
inom olika tidsfönster upplevs som begränsande för kunden.
I nästan alla fall vi undersökt levereras varorna i ett tidsfönster på två timmar, några områden
som Coop Forum i Luleå levererar till har tidsfönster på tre timmar. Variationen mellan de olika
butikerna har istället legat på hur många olika tidsfönster under veckan som leverans erbjuds av
företagen. Mataffären i Stockholm erbjuder sina kunder tidsfönster mellan 9 och 22. De andra
har tidsfönster som ligger mer begränsat som till exempel Jönköping har leveranstider mellan 10
och 12 samt 17 och 19. Detta beror enligt oss på att Mataffären i Stockholm har fler invånare på
deras olika rutter och kan därmed få lönsamhet i leveranserna ändå. I de mindre orterna får
butikerna begränsa sina leveranser på grund av att annars skulle de bli för få kunder per rutt för
att få lönsamhet i den. Att tidsfönstret ligger på just två timmar i de flesta fallen verkar inte vara
något problem för kunderna enligt våra respondenter. Alla respondenterna förutom Bergman
kräver bara att kunderna är hemma vid första leveransen, de kan vid det tillfället skriva på en
fullmakt som ger leverantören rätt att ställa varorna vid hemmet. Fullmakten kan även utformas
på så sätt att andra personer än kortinnehavaren kan ta emot varorna. Hessel berättar att deras
kunder måste vara hemma om några varor som kräver legitimation har beställts. Eftersom
varorna som behöver kyla levereras i väskor som håller kylan i flera timmar blir det inga
problem. Birgersson berättar att eftersom kunden har skrivit på en fullmakt, tar inte butiken
något ansvar om varorna förstörs eller stjäls efter avlämningen. Att inte kunden behöver vara
hemma vid leveransen anser vi vara en väldigt stor fördel vid denna typ av verksamhet eftersom
det annars skulle bli alldeles för dyrt att kundanpassa alla leveranser. Kunden skulle också bli
mer låst eftersom denne tvingas vara hemma. Vi tror alltså att denna form av leveranstyp är en
bra modell för livsmedel på nätet.
Bergman berättar att deras kunder måste vara hemma men att det ändå aldrig har inneburit några
problem. Vi tror att en bidragande faktor till detta kan vara att Coop Forum i Luleå endast
levererar under kvällstid då de flesta har lättare att vara hemma. Eftersom lönekostnader ofta
stiger på kvällstid anser vi att butikerna fortfarande kan ha leveranser på dagtid på samma sätt
som vi kan se i butikerna i Rottne och Bankeryd. Som ett komplement kan butikerna ha leverans
en gång i veckan på kvällstid för de kunder som efterlyser detta. Vid leverans på kvällstid anser
vi att butiken kan ta ut en betydligt högre leveransavgift. Tar inte butiken ut en högre avgift vid
kvällsleveransen riskerar de en överbelastning denna kväll.
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Avgifterna som våra respondenters verksamheter tar ut för leverans och plockning ligger på 85-,
89-, 99- och 149 kronor. Mataffären tar inte ut någon avgift om ordervärdet överstiger 3000
kronor. Efter våra intervjuer har vi fått fram att de konsumenter som handlar livsmedel på
Internet inte gör detta för att det ska vara billigt utan för att det ska vara bekvämt. Alltså anser vi
att vilket belopp ordern än har ska avgiften tas ut, allt för att lönsamhet ska uppnås. Vi tror inte
att den konsumentgrupp som gör dessa inköp skulle göra färre inköp på grund av att butikerna
inte har avgiftsfritt vid ett visst ordervärde. Stenström berättar att de från början hade avgiftsfri
leverans vid ordervärde som översteg 1500 kr men att de nu har slutat med detta.
Samtliga respondenter levererar arbetsdagen efter om ordern lagts innan klockan 24. Vi tycker
inte att butikerna borde ha ännu snabbare leveranser eftersom risken då ökar att logistiken blir
för dyr som vid den förra satsningen. Vi anser också att konsumenterna som e-handlar idag är
vana vid att det kan ta några dagar innan varorna levereras och därmed blir det inga problem för
kunden. Vi tror dock att leveransen fortfarande ska ske dagen efter då livsmedel ofta består av
varor som behövs i stort sett omgående, till skillnad från exempelvis en CD-skiva. Vi anser dock
att det inte finns någon anledning att begränsa ordrarna till klockan 24. Kunderna bör kunna göra
sina beställningar till dess att personalen som plockar inleder sin arbetsdag.
5.4.4 Betalning

Paunov & Vickery (2006) skriver att år 2003 var första gången betalningarna med kreditkort och
debiteringskort var lika stora som kontanter och checkar. De skriver också att antalet
onlinebetalningar skiljer sig mycket mellan olika länder men att de nordiska länderna har en
anmärkningsvärd hög andel onlinebetalningar. Ett problem som det skrivs om i tidsskriften
Market är dock att många konsumenter känner sig osäkra på säkerheten när de gör
onlinebetalningar och den stora rädslan är att lämna ut sina kortuppgifter. Det som dock bidrar
till att öka känslan av säkerhet är om hemsidan där inköpet görs är välkänd. En Sifoundersökning visar också att en tredjedel av de konsumenter som handlar på Internet betalar i
efterhand via faktura.
De betalsätt som erbjuds av våra respondenter är kortbetalning direkt vid köpet, kortbetalning vid
leverans samt faktura. Även ICA-kortet samt MedMera-kortet fungerar på Handla24-butikerna i
Rottne och Bankeryd respektive Coop Forum i Luleå. Birgersson och Bergman berättar att de
bonuspoäng som kortinnehavarna får tillgodose sig också fungerar som vanligt på nätet.
Bergman säger också att de kunder som har MedMera-kortet kan få ordern fakturerad. Vid
intervjun med Hessel berättar han att deras kunder inte efterfrågar att betala med kort direkt i
nätbutiken.
Vi anser att eftersom alla verksamheter vi undersökt är av välkända varumärken såsom ICA och
Coop bör kunderna känna sig trygga att betala med kort i deras nätbutiker. Kredit- och
debiteringskort är något som används allt mer och bör därför finnas med som ett betalningssätt.
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Vi tror även att de konsumenter som väljer att använda denna typ av inköpsmodell för sitt
livsmedel är en e-handelsvan grupp som inte har rädsla för att använda kortet på Internet. Men
eftersom vi kan läsa att en tredjedel av konsumenterna som handlar på Internet använder faktura
bör även denna tjänst tillgodoses. Det butikerna då får ha i beaktande är att inbetalningarna
kommer att dröja. Om företagen vill undvika fakturorna kan de erbjuda faktura som
betalningssätt och lägga på en faktureringsavgift. På detta sätt kan de försöka styra över
kunderna till kortanvändning. Vi anser att det är en viktig del att kunden inte ska behöva vara
hemma just när leveransen kommer och därför tycker vi inte att kunden behöver erbjudas att
betala med kort vid själva överlämningen av varan. Det krävs också speciell utrustning för att
kunden ska kunna betala när varorna kommer. Alltså anser vi att betalningssätten som ska
erbjudas är betalning med kort direkt vid beställning eller faktura med avgift för detta.

5.5 Varumärket
5.5.1 Allmänt känt

Groucutt och Griseri (2004) har pratat om hur ett starkt varumärke kan vara ett företags mest
värdefulla tillgång. Inom den svenska livsmedelsbranschen finns det inga starkare varumärken än
Coop och ICA. Det är just därför Hessel tror att dagens e-handelssatsningar inom samma bransch
kommer att lyckas. När de stora elefanterna är med och satsar måste det gå vägen argumenterar
han. Vi kan inget mer än att hålla med.
Vi har gång på gång fått höra från Birgersson och Stenström såväl som läst i Turbans et al.
(2010) och Salomons et al. (2010) skrifter om hur säkerhetsrisken är det som avskräcker flest
från att handla över nätet. Det som kan neutralisera denna risk i konsumentens ögon är, som
tidigare nämnt, ett känt varumärke. Mataffären och Handla24butikerna har just det i bagaget. För
att lyckas få så många kunder som möjligt gäller det för dessa nätbutiker att trycka på vilka
varumärken det är som står bakom dem. Förhoppningen är att kunderna som handlar i de fysiska
Coop- och ICAbutikerna ska känna sig tillräckligt trygga för att kunna testa på någon av deras
nätbutiker.
Förutom att dessa redan starka varumärken kan förenkla kundernas övergång till näthandel kan
de på samma gång stärka sina varumärken ytterligare. Hessel har berättat om hur hans affär finns
där för stressade storstadsmänniskor när de behöver det. Birgersson, Bergman och Stenström
förklarade hur de arbetar utförligt för att tillfredställa kunden med de bästa och färskaste varorna
i affären. E-livsmedelsbutikerna arbetar på ett sätt som går väldigt mycket ut på att tillfredställa
kunden så väl det går. Detta arbete anser vi kommer att reflektera på varumärket och stärka det.
Samtidigt är utrymmet för misstag väldigt litet. Birgersson poängterade som vi tidigare nämnt ett
par gånger att det skulle vara katastrofalt om de skulle leverera dåliga varor. “Word of mouth”
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marknadsföring är ytterst viktigt för nätbutikerna speciellt eftersom e-livsmedelsförsäljning är i
en uppåtgående fas just nu.
5.5.2 First mover advantage

Vi lever i en tid där e-handel har blivit en integrerad del i sättet vi handlar kläder, resor och
nästan allt utom livsmedel. En del aktörer försökte ändra på detta för ett antal år sedan men
lyckades inte av diverse anledningar. Därför var det inga av dem som lyckades skörda frukterna
av att ha varit först in på en ny marknad. Needle (2000) hävdar att det inte är de första aktörerna
på en marknad som erhåller en så kallad ”first mover advantage”. Han hävdar istället att det är de
första signifikanta aktörerna som får fördelarna.
Vi vill påstå att de första signifikanta aktörerna har anlänt till marknaden för livsmedel på
Internet. Mataffären i Stockholm har redan slagit rötter där på den korta tid sedan den bildades.
De har redan nått upp i en omsättning på 80 miljoner kronor och växer fortfarande. Förutom den
viktiga Stockholmsmarknaden finns det Handla24butiker som belagt städer runt om i landet. De
första etableringarna som dessa kan komma att, enligt oss, bli vitala när tiden kommer då
konkurrensen om näthandlarna ökar. Groucutt och Griseri (2004) hävdar att en tjänst som denna
lockar lojala kunder. Denna lojalitet kommer butikerna endast åt om de når ut först till kunden.

5.6 Ekonomiska faktorer
5.6.1 Investeringar

Vi har kommit fram till att den mest riskfria metoden att starta e-handelsverksamhet på, är att
etablera sig på en mindre eller mellanstor ort i Sverige via en fysisk livsmedelsbutik. Detta
eftersom investeringarna blir betydligt mindre än om e-handlaren ska bygga upp ett helt nytt
lager för verksamheten samt ha personalkostnader som bara ska täckas av denna verksamhet. De
investeringar som måste göras är att införskaffa plockningsutrustning, ett e-handelssystem som
fördelaktigt kan samköras med de andra datasystemen i butiken samt en bil med kylfunktion som
drivs av ett miljövänligt bränsle. Enligt Birgersson låg deras investeringar för att dra igång
verksamheten på cirka en miljon kronor varav utkörningsbilen kostade cirka 650 000 kronor.
Eftersom vi inte har fått ut några siffror ifrån Mataffären i Stockholm blir det svårt att göra en
exakt jämförelse. Vi kan dock med säkerhet fastställa att det hade krävts betydligt större
investeringskostnader för att bygga upp ett externt plocklager. De kostnaderna Birgersson
nämner uppkommer även om e-handlaren bygger ett externt plocklager. Vi tror dock att e-handel
med livsmedel kan fungera med bara e-handelsverksamhet. Det vi då tror krävs är ett stort
invånarantal att leverera till på en relativt liten yta. Enligt oss kommer denna typ av verksamhet
endast fungera i de absolut största städerna i Sverige.
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5.6.2 Lönsamhet/Omsättning

Vi har redan tidigare i analysen diskuterat lönsamhet för verksamheterna och kommer nu gå in
även på omsättningarna. Samtliga verksamheter vi undersökt har visat på att omsättningen har
ökat. I Bankeryd har omsättningen kommit upp till sju miljoner kronor på ett år. Vi har även läst
om ICA Parken i Örebro där handla24verksamheten startade, där ökade omsättningen från 2,5
miljoner kronor till tretton miljoner kronor på ett halvår. Idag, cirka tre år efter starten, omsätter
e-handelsverksamheten i deras butik 27 miljoner kronor medan den fysiska ligger på cirka 160
miljoner kronor. Birgersson säger att han tror att deras omsättning kommer att hamna på cirka
fem miljoner det första året. För att nå nollresultat första året krävs det en omsättning på 100 000
kronor i veckan med två heltidsanställda. Respondenterna som har plockningen i befintlig butik
tror alla att lönsamhet inte kan nås om inte plocket sker i deras befintliga butiker. Hessel har som
tidigare nämnts inte gett ut några siffror mer än att omsättningen låg på 80 miljoner förra året
och siffrorna pekar uppåt detta år.
När vi nu tittat på alla omsättningssiffrorna kan vi konstatera att dessa ökar hela tiden. Vi tror
därför bestämt att en marknad finns för livsmedel på Internet. Detta är något som konsumenterna
bevisligen efterfrågar eftersom omsättningarna ökar. Försäljningen kan enligt oss endast ske via
stora lager om de är belägna i en tillräckligt stor stad, i Sverige är dock så pass stora städer av
begränsat antal. Annars ska den ske från fysiska butiker.
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6 Slutsats
I detta avslutande kapitel kommer vi att besvara den problemformulering som vi arbetat fram.
Våra slutsatser har vi kommit fram till utifrån det material som redovisats i referensramen,
empirin och analysen. Vi kommer att nämna några egna tankar och reflektioner som vuxit fram
under arbetets gång och avslutningsvis vill vi ge ett par förslag till vidare forskningsområden.

6.1 Modell för livsmedelförsäljning på Internet
Den fråga uppsatsen är ämnad att besvara är följande:
 Hur ska en livsmedelsbutik arbeta för att bli framgångsrik med försäljning via Internet?
Nedan kommer vi att presentera den modell vi anser besvarar vår frågeställning. Vi kommer att
ta upp de olika faktorerna som vi, utifrån vår insamlade data, anser att en e-handlare med
livsmedel bör ta i beaktning när en ny verksamhet ska startas.
Plocknings- och lagringsmetod
Lagret av varorna är säljhyllorna i en fysisk livsmedelsbutik.
Plockningen ska ske direkt i säljområdet i en fysisk livsmedelsbutik.
Sälj- och plockområdet bör inte överstiga 2000 kvadratmeter.
Strukturera artiklarna på plocklistorna efter hur varorna är placerade i butiken.
Investeringar
Leasa en specialanpassad kylbil som drivs med miljövänligt bränsle.
Ett e-handelssystem som kan samköras med övriga datasystem i butiken.
Adapterad plockutrustning såsom vagnar och kylväskor.
Geografiskt läge
Butiken bör vara belägen nära en större tätort med mer än 40 000 invånare i
upptagningsområdet. Butiken bör dock inte ligga så pass nära att konsumenterna från
tätorten beger sig till den fysiska butiken.
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Målgrupp
Barnfamiljer.
Dubbelarbetande hushåll.
Ensamstående föräldrar.
Sortiment
Sortimentet för e-handeln ska vara detsamma som den fysiska butikens sortiment.
Pris
Priserna ska vara desamma som i den fysiska butiken.
Leveranssätt
Leveranssättet ska vara hemkörning till kunden.
Ordrarna ska kunna läggas fram till dess att personalen som plockar inleder sin arbetsdag.
Tidsintervallen för leveransen ska vara om två timmar och ske två bestämda gånger till
varje område per dag.
Leverans ska även erbjudas på kvällstid en gång i veckan.
Effektiva och noga planerade utkörningsrutter.
Avgifter
En avgift på cirka 100 kronor för plockning och leverans.
En betydligt högre avgift ska tas ut för hemkörningen på kvällstid.
Betalningssätt
Betalning med kredit- eller debiteringskort direkt vid beställning.
Betalning med faktura, en fakturaavgift ska då tas ut.
Reklamationshantering
Återbetalning utan ifrågasättande vid maximalt tre tillfällen, vid återkommande reklamationer krävs mer noggrann granskning.
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6.2 Tankar och reflektioner
En tanke som har väckts är att Internet är en global försäljningskanal samtidigt som livsmedel är
en varukategori som i de flesta fall säljs på lokal nivå. Vi har därför konstruerat en modell som
visar sambandet mellan det globala och det lokala. De stora cirklarna visar den globala
marknaden och de små visar lokala marknader. Boxarna representerar e-handelsföretag och
pilarna deras leveransers räckvidd. Syftet med modellen är att tydliggöra paradoxen mellan
generell e-handel och e-handel med livsmedel.

E-handel generellt

E-handel med livsmedel

GLOBALT

LOKALT

GLOKALT
Figur 4: Paradoxen mellan generell e-handel och e-handel med livsmedel
Källa: Egen
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En sak som vi har reflekterat över under arbetets gång är att de fysiska butikerna har en fördel
gentemot e-handelsbutikerna när det gäller spontanköp. Samtidigt löper e-handelssidan i
butikerna ingen risk för att utsättas för stölder och snatterier. Just snatterier är ett stort problem
för de fysiska butikerna, att e-handelssidan slipper dessa bekymmer anser vi är en stor fördel.
För att kunna öka antalet spontanköp tror vi att ett extra steg i köpprocessen kan vara en lösning.
Om konsumenten gjort klart med sina inköp och vill betala kan ett mellansteg med
”spontanköpsvaror” som till exempel tuggummi, chokladbitar och tidningar dyka upp. Vi tror
även att dagens teknologi samt kundernas inloggningsfunktion gör det möjligt att anpassa
spontanköpen efter kundernas tidigare inhandlade varor.
Vi tror även att butikerna inom en snar framtid bör kunna erbjuda en appsfunktion till sina
kunder, detta för att de när som helst och var som helst ska kunna göra sina inköp direkt från
mobiltelefonerna.
Vi tror att livsmedel på Internet är här för att stanna denna gång. Butikerna har dragit lärdom av
misstagen som gjordes vid förra satsningen och de möter en mer mogen och e-handelsvan
marknad. Vi benämner därför denna andra våg för e-livsmedel 2.0.
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Avslutning
Avslutningsvis vill vi säga att livsmedelsförsäljning via Internet är något vi verkligen tror på.
Under arbetets gång har vi hunnit diskutera och reflektera kring fördelarna och nackdelarna med
denna försäljningsform. Vi är alla eniga om att e-livsmedel är något som kommer att fortsätta
växa och snart vara lika accepterat som försäljning av exempelvis kläder via Internet. Elivsmedel 2.0 kommer i en tid där bekvämlighet blivit allt viktigare för konsumenten, där den
samme blivit allt mer miljömedveten och där Internet blivit en accepterad försäljningskanal.

Förslag till fortsatta forskningsfrågor
 När blir det lönsamt att gå från att plocka i en fysisk butik till att bygga ett externt lager?
 Första steget är taget i och med Internet, vilket blir nästa steg? Drive-through-butiker?
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Bilagor
Bilaga 1
Intervjuguide till Martin Åkerberg, Claes Hessel, Hans Birgersson, Urban Bergman, Johan
Tillström och Björn Stenström.
Bakgrund
-

Hur kommer det sig att du arbetar med livsmedelsförsäljning på nätet? (när börjades det
etc.)
Var du med under den första vågen av livsmedelsförsäljning på nätet?
Vad tycker du var de faktorer som hindrade den första satsningen från att slå igenom?
Om du bara fick peka på en faktor, vilket skulle det vara?

Förutsättningar
-

Är tiden redo för att nätförsäljning på nätet ska lyckas den här gången?
Vilka omständigheter är det som får dig att tro det?
Kan nätbutiken ersätta den fysiska butiken? Tror du att det kommer att hända inom en
snar framtid?
Vad för roll tycker du att nätbutiken har i det stora hela för en livsmedelskedja?
Är livsmedel lika lämpat för att säljas över nätet som t.ex. kläder? Varför/varför inte?
Varför är det viktigt med Internet som försäljningskanal, varför erbjuda denna tjänst? Är
det för att få konkurrensfördelar?
Vilken funktion fyller en nätbutik för kunden, handlar kunden endast basvaror på nätet
eller hur ligger det till?

Konsumenter
-

Har ni identifierat några mönster i konsumenternas köpbeteende?
Vad är det för skillnad på konsumenterna idag och då (första vågen)?
Vilka tror du lockas mest av denna försäljningskanal? (målgrupp?)
Marknadsför ni er mot någon speciell målgrupp?
Vet du om det är flest män eller kvinnor som handlar?
Använder ni er nätbutik för att bygga en relation med era kunder?
Tror du att era kunder blir mer lojala på grund av den speciella tjänst ni erbjuder?
Har ni ett lika stort sortiment på nätet som i er fysiska butik?
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Priser
-

Näthandel inom andra branscher har karaktäriserats av lägre priser på nätet än i den
fysiska butiken, är det likadant för er?
Varför/varför inte?
Har ni en större marginal på nätet än i butiken?
Hur mycket handlar genomsnittskunden för på nätet?

Logistik och funktion
-

Hur fungerar det rent praktiskt med era nätbutiker, är det hemkörning som gäller?
Vad tror du om att kunderna själva kommer och hämtar de varor de beställt, funkar det?
Vad är det för för- och nackdelar med respektive metod?
Hur fungerar er logistik, plockas beställningarna ihop i butiken eller i lagret. Hur går det
till?
Är det något speciellt lager för plockningen?
Kan ni leda oss igenom hur det går till, från beställning till leverans? Vem gör vad, hur
många är inblandade?
Hur hanteras klagomål och reklamationer?
Vilket är det populäraste betalningssättet?
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Bilaga 2
Intervjuguide till Hans Grundström

-

Arbetar Maxi på något sätt med E-handel?
Var du med under den första e-handelssatsningen vad gäller livsmedel som inträffade vid
millenniumskiftet?
Enligt dig, vad var det för faktorer som gjorde att de satsningarna misslyckades?
Är du medveten om de försök som företag som Handla24 och Nätextra har genomfört de
senaste åren?
Vad tror du om dessa satsningar, kommer de att lyckas? Varför/Varför inte?
Andra branscher har kommit mycket längre än livsmedel vad gäller nätförsäljning, hur
kommer det sig?
Anser du att livsmedel är lämpat för nätförsäljning? Varför/varför inte?
Vad skulle en nätbutik kunna göra för ICA Maxi?
Finns det något planerat eller några tankar kring en e-handelssatsning?
Vilka för- och nackdelar finns det med att komplettera sin fysiska butik med e-handel?
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Bilaga 3
Foto 1

Foto 2

72

Foto 3
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