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Sammanfattning

Titel: Digitala och tekniska lösningar inom sista mil-leveranser - En studie om hur

leveransföretag kan bemöta konsumenters krav på sista mil-leveranser

Sammanfattning:

E-handeln befinner sig i en växande fas där konsumenterna är allt mer medvetna, kräsna och

bekväma. Denna fallstudie undersöker de krav som konsumenter har kring sista-milen leveranser

samt olika digitala logistiklösningar som kan komma att möta dessa krav. I studien har även

relevanta personer, i tre olika organisationer som arbetar med leverans, valts ut för att få en djupare

inblick på hur företag ser på konsumenters nya krav. Studien undersöker hur de arbetar för att

möta dessa samt hur det ser på framtiden när det kommer till sista mil-leveranser. Konsumenterna

förväntar sig nu mer flexibla och snabba leveranser där de själva får utforma sista mil-leveranser

efter deras premisser. Kraven som växt fram i takt med den växande e-handeln är bland annat

snabbare, billigare och mer flexibla leveranser. Transparens inom miljöfrågor och arbetsprocesser

har även blivit en viktig faktor för många konsumenterna idag som kan komma att bli avgörande

för konsumentens köpvillighet. Samarbete med andra aktörer möjliggör för e-handelsföretag att

effektivisera sina leveransalternativ i form av outsourcing. Tillvägagångssättet kan ske genom

samarbete med andra logistikaktörer eller i form av privatpersoner, crowdsourcing. E-logistik är

det system som innehåller olika delar i en logistikprocess där utbytet sker med hjälp av teknik och

internet. I kombination av en fungerande digital infrastruktur och e-logistik så kan

leveransprocesser effektiviseras. Ny teknik som paketlås, drönare och leveransrobot analyseras

som potentiella leveransmedel för att effektivisera sista mil-leveranser.

Nyckelord: Sista-milen leverans, E-handel, E-logistik, Ny teknik, Kundnöjdhet, Crowdsourcing

1 av (58)



Abstract

Title: Digital and technical solutions within last mile deliveries - A study of how delivery

companies can meet consumers' demands for last-mile deliveries

Abstract: E-commerce is in a growing phase where consumers are getting more aware, picky and

comfortable when it comes to delivery of their packages. This case study investigates the

requirements that consumers have regarding last-mile deliveries as well as various digital logistic

solutions that may meet these requirements. In the study, relevant people in three different

companies working with delivery, have been selected to get a deeper insight into how companies

view consumers' new requirements and how they work to meet these and how they reflect about

the future when it comes to last-mile deliveries. Consumers now expect a faster and more flexible

service where they can design the last-mile delivery according to their premises, e.g. time,

location,  etc. The demands emerging associated with the expansion of e-commerce include faster,

cheaper and more flexible deliveries. Transparency in environmental issues and work processes

has also become an important factor for many consumers today, which may be decisive for

purchasing power. Collaboration with other actors enables e-commerce companies to streamline

their delivery alternatives in the form of outsourcing. This approach can be done through

collaboration with other logistics players or in the form of crowdsourcing. The term E-logistics

implies a system that contains various parts of a logistic process in which the exchange takes place

with both the help of technology and the internet. In combination with a functioning digital

infrastructure and e-logistics, delivery processes can become more effective. New technologies

such as parcel locks, drones and delivery robots are being analyzed as potential solutions to

streamline last-mile deliveries.

Key words: Last-mile delivery, E-commerce, E-logistics, New technology, Customer Satisfaction,

Crowdsourcing
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1. Inledning

Digitalisering och utvecklingen av E-handeln i Sverige har lett tills stora förändringar inom

konsumentlogistiken (Esper et al. 2003, s. 177). Handeln befinner sig i en omvälvande fas där

förändringar i konsumentbeteenden är en bidragande faktor (svensk handel 2019a, s. 5).

Konsumenterna kräver högre volymer och snabbare leveranser som innebär att det har blivit allt

viktigare för företag att säkerställa en effektiv och tillfredsställande sista milen-leverans (ibid.).

Konsumenter är vana med att handla varor online med samma utbud som finns i de fysiska

butikerna vilket innebär en logistikutveckling för att kunna tillfredsställa konsumenternas behov

(ibid.). E-logistik är en omvandling där traditionella logistikprocesser kombineras med ny digital

teknik för att optimera logistikprocessen (Miscevic et al. 2018). För att bemöta den konkurrens

som uppstår i takt med handelsutvecklingen så krävs det nya digitala lösningar och investeringar

för företag och organisationer (Svensk Handel 2019a, s. 7). Detta sätter leveransföretag och

e-handelsföretag i utmanande situationer vilket ligger i grund till denna studie.

1.1 Bakgrund

Tidigare forskning kring e-handel och dess framväxt visar på att en väl etablerad sista-milen

leverans blir av allt större vikt och kan vara avgörande för kundnöjdheten (Svensk Handel 2019a,

ss. 7-9). E-handelsföretag (elektronisk handel) talar om den nya generationens handel som är i

utveckling att etableras. Detta innebär att organisationer måste ställa om för att möta

konsumenternas krav. Den engelska mile och den svenska milen skiljer sig i avstånd (1 mile = 1,6

km) men används i uppsatsen i syfte att förklara att det är den sista delen av leveranskedjan.

Uppsatsen angriper båda perspektiven, leverantör och konsument. Detta för att kunna få med båda

aspekterna för att djupare kunna analysera båda perspektiven.

1.1.1 Leverantörer

Vakulenko et al. (2019) skriver i artikeln Service innovation in e-commerce last mile delivery:

Mapping the e- T customer journey att tillväxten inom e-handeln har motiverat en stark utveckling

i logistikindustrin de senaste åren. Det förekommer en stor press på sista-mil leveransen när

marknaden och konsumenternas krav ökar. Konsumenter vill ha en personlig service med flexibla

alternativ för tid och plats (ibid.). En bra sista-mils upplevelse engagerar och behåller konsumenter

(Capgemini 2018, s. 3).
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Utmaningarna som uppstår med handelns digitalisering är att kunna bemöta förändringarna samt

ökade krav på väl implementerade affärssystem och IT-infrastruktur (Svensk Handel 2016, s. 23).

Företag bör sträva efter att para ihop olika beteendekompenenter som konsumenter har med rätt

digital innovation för att resultera i en konsumentinriktad lösning (Vakulenko et al. 2019). Nya

digitala lösningar har därför börjat undersökas för att möta de nya behov som uppstått i samband

med konsumenters nya krav (ibid.). För småföretagare kan detta bli en utmaning då det kan vara

kostsamt att investera i ny teknik till skillnad från större aktörer som har tillgång till resurser att

investera i nya digitala lösningar. Svensk Handel (2016, s. 23) belyser att kostnaderna för teknik

kan komma att skapa en differens mellan små och stora företag inom samma bransch, som i sin tur

kan leda till en utslagning. Rapporten talar för att pris och produktutbud har varit de avgörande

faktorerna för e-handels konsumenter innan de genomför ett köp (Svensk Handel 2016, s. 31). I

takt med e-handelsutvecklingen har även leveranstiden blivit en viktig drivkraft, 84% av

svenskarna vill inte vänta mer än 5 dagar på sin beställning (ibid.). Dessa faktorer genererar både

utmaningar och möjligheter för e-handelsföretag att ta i beaktande för att kunna bemöta

efterfrågan.

De finns olika företag runt om i landet som arbetar främst med sista mil-leveranser. Nedan

beskrivs några exempel på olika företag som arbetar med detta. Kjellsdotter et al. (2020, s. 11)

talar för att E-handeln både skapar nya möjligheter för konsumenter, men även utmaningar för

organisationer då de behöver anpassa sina logistiklösningar som kan bemöta den ökade handeln.

Kjellsdotter et al. (2020, ss. 11-12) belyser att sista-milen leverans är en liten del av

transportarbetet men är den delen av leveranskedjan som har störst möjlighet till

energieffektivisering (ibid.). Studien problematiserar logistikutmaningarna kring att kunna bemöta

de nya konsumentkraven i kombination med en väl fungerande transporteffektivitet. Foodora är

exempelvis idag den mest populära q-handelsplattformen för hemleveranser (Mynewsdesk 2020).

Nedan presenteras några fler leveransföretag som arbetar med logistik av sista-milen och hur de

utmärker sig inom logistikbranschen.

Postnord är idag den ledande leverantören inom kommunikation- och logistiklösningar inom

Norden. Postnords resa har varit lång och de kan se en tydlig skillnad i konsumentbeteende som de

har försökt anpassa sig efter (Postnord u.å.). De menar att det endast skickades en fjärdedel så
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många julkort 2018 som tidigare rekordåret 1997 och menar att det innebär att de försändelser som

delas ut till hushåll har med åren förändrats drastiskt (ibid.). Tidigare direktreklam, brev och

räkningar har ersatts av paketleveranser. Hemleveransernas attraktivitet har utvecklats till en

applikation där e-handlare enklare kan spåra och följa sitt paket hem till dörren (ibid.). Ett annat

företag är Bring som är en nordisk logistikaktör vars affärside går ut på att hantera bud, gods och

paket för att förenkla vardagen för dess kunder och samtidigt få världen att kännas mindre (Bring

u.å.a. “Om bring”). Detta genom att erbjuda en förenklad handel och kommunikation för

människor inom norden (ibid.). Bring utmärker sig gentemot deras konkurrenter i den form att de

ser sig själva som en vardagslogistik lösning där de erbjuder hantering av paket, lyfter upp varorna

samt monterar dom åt kunden (ibid.). Bring arbetar aktivt med miljöfrågor och dess

hållbarhetsarbete inom företaget i form av klimatsmarta lösningar (ibid.). En undersökning har

genomförts av Bring där resultatet visar på att idag vill mottagare av paket kunna styra själv på

vilket sätt de får sin leverans (Bring u.åb. “Hemleverans av paket.”). För att Bring ska kunna

bemöta konsumenternas efterfrågan kring flexibla leveranserna arbetar de aktivt med

hemleveranser (ibid.). Hemleveranserna innehar funktioner som full spårbarhet, aktuell status och

leveranskvalitet för att skapa en så bra helhetsupplevelse för konsumenten och därmed skapa en

konkurrensfördel inom logistikbranschen (ibid.).

Budbee är en logistiklösning som riktar sig mot e-handelsföretag där en kombination av en teknisk

innovation och logiska utmaningar ska möjliggöra för konsumenter att styra den sista-milen av

deras paket (Budbee u.å.). De talar för att leveransen via Budbee ska ske på flexibelt, smidigt och

fossilfritt sätt. Budbee använder sig av applikation som möjliggör för konsumenten att bland annat

följa deras leverans i realtid, boka returer samt fylla i personlig information så att leveransen ska

bli så flexibel och individanpassad som möjligt (ibid.). I kombination med hemleveranser arbetar

även Budbee med paketskåp som är placerade på strategiskt utvalda platser, där människor rör sig

naturligt såsom i butiker och gallerior (Butiksnytt 2020). Paketskåp är en tjänst som är 100%

fossilfri vilket visar på att Budbee tar ett ställningstagande kring i miljön och arbetar aktivt

därefter. Implementeringen av paketskåp utmanar konkurrenten Instabox vars frakttjänst grundar

sig på paketskåp (ibid.). Instabox är en frakttjänst som samarbetar med andra e-handelsföretag för

att möjliggöra snabba och flexibla och kostnadsfria leveranser genom paketskåp (Instabox u.å.).

Likt Budbee talar instabox också om vikten av att erbjuda fossilfria leveranser och därmed minska

klimatpåverkan genom leveransen (Mynewsdesk 2020b). Även logistikföretaget Early Bird har

som mål att minska sin miljöpåverkan (Early Bird u.å). Det som utmärker Early Bird är att de
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arbetar under natten vilket innebär att de inte kör under rusningstrafik och därmed slipper köer.

Med Early Birds tjänst kan man även då se sitt paket redan på morgonen. De menar att

konsumenten kan vakna upp i sin takt, för att sedan hitta sina paket det första de gör på morgonen

(ibid.).

1.1.2 Konsumenter

Tidigare forskning visar att tre fjärdedelar av konsumenter som deltog i studien är villiga att

spendera mer pengar om de är nöjda med leveranstjänsterna (Capgemini 2018, s. 3). Capgemini

skriver även 59% av konsumenterna väljer att köpa produkter online istället för att vänta till

helgen när de har tid att ta sig till en butik (Capgemini 2018, s. 7). Beteendet indikerar på en

grundläggande förändring i tidigare köpbeteenden. Tid har även kommit att bli en alltmer

avgörande faktor, där 55% av konsumenterna hävdar att de kommer byta leverantör ifall de

erbjuder en snabbare tjänst (ibid.). Faktorer som pris, tid och förseningar har därför kommit att bli

betydelsefulla när det kommer till kundnöjdhet och konsumenters val av leverantör (Capgemini

2018, s. 8).

En undersökning gjord av Svensk Handel (2016, s. 13) visar den på att 52% av internetanvändare

över 18 år använder digitala hjälpmedel för att söka efter information och jämföra priser.

Konsumentbetendet visar på en förändring i köpresan som ofta börjar digitalt idag (ibid.). Svensk

Handel (2016, ss. 13-14) menar att denna förändring medför hårdare konkurrens, en ökad

transparens och mindre marginaler för E-handelsföretag.

1.2 Problemformulering

Sista milen-leverans har kommit att blivit en allt viktigare del av e-handelskedjan (Capgemini

2018, s. 3). Konsumenternas krav har ökat kring snabbare leveranser och högre volymer (Reyes,

Savelsbergh och Toriello 2017 s. 72). De ökade kraven sätter e-handelsföretag och leveransföretag

i utmanande situationer där de söker nya tekniska lösningar för att kunna bemöta konsumenter

förändrade krav (ibid.).
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1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka konsumenters krav vid sista-milen leverans samt undersöka

nya tekniska och digitala lösningar som kan implementeras för att möta dessa krav. Uppsatsen

belyser hur sista-milen aktörer ser på den aktuella marknaden idag.

1.4 Forskningsfråga

Hur kan leveransföretag möta kunders krav på sista mil leveranser genom implementering och

användning av digitala och tekniska logistikverktyg?

1.5 Avgränsningar

Studien kommer att fokusera på kundnöjdhet i relation till kundkrav och inte den ekonomiska

lönsamheten ur ett organisatoriskt perspektiv. Studiens forskning kommer att avgränsas inom

Sverige och kommer enbart studera sista-milen leveransalternativ inom Sverige. Uppsatsen skiljer

mellan digitala och tekniska lösningar i den form att drönare och leveransrobotar kan anses vara

tekniska snarare än digitala medans andra lösningar som plattformar anses vara digitala.
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2. Metod

I detta kapitel följer en presentation av de metoder som används vid insamling av data och

undersökningsmetoder. Först introduceras undersökningsansats och forskningsmetod. Därefter

presenteras kvalitetskriterier samt metodkritik.

2.1 Undersökningsmetod

Undersökningsmetoden för uppsatsen är en kvalitativ studie. Metodvalet för studien har valts för

att kunna studera åsikter och erfarenheter hos relevanta organisationer och konsumenter.

Utmärkande drag för en kvalitativ studie är en insamling av data från fält för att få en direkt insyn i

miljön och individers erfarenheter (Yin 2013, s. 22). För denna studie genomförs intervjuer med

personer som arbetar med sista-milen leverans för att få en direkt inblick från fältet. Användning

av intervjuer i kvalitativa studier är ett effektivt verktyg då det ger möjlighet till interaktion med

dess respondenter (Alvehus 2019, s. 84). Yin (2013, s. 19) talar om utmärkande drag med

kvalitativ forskning där bland annat vikten av att återberätta människors åsikter och erfarenheter

ingår i studien samt att studien bedrivs i verkliga förhållanden. En kvalitativ studie ska även ge

insyn till varför människor beter sig på ett visst sätt och hur det kan ha växt fram och inneha en

större mängd källor i studien (ibid.). Yin (2013, s. 20) talar för att kvalitativ forskning utmärker sig

genom andra forskningsmetoder på grund av att kvalitativ forskning har en förmåga att återberätta

individers och deltagarnas åsikter och synsätt. Yin (2013, s. 295) menar att kvalitativ forskning ger

möjlighet till en större frihet av ämnesval då andra forskningsmetoder bland annat kan ha

begränsningar. Begränsningarna kan bland annat vara svårigheter i forskningsbetingelser eller

begränsningar i pågående skeenden vilket innebär att studien tvingas undersöka dåtida skeden

istället för nutida (ibid.).

För uppsatsen har en fallstudie valts som undersökningsansats då det är en effektiv metod till att

komma närmare ett specifikt fall och därmed identifiera ett visst beteendemönster som skiljer sig

mot andra fall. För denna studie ska flera fall analyseras för att samla in relevant empiri. Alvehus

(2019, ss. 79-80) menar att begreppet fallstudie är ett komplext begrepp då varje “fall” är unikt

och kan variera i dess omfattning. En fallstudie bygger ofta på kvantitativ eller kvalitativ data och

innebär en studie av en eller flera specifika fall där relevant empiri hämtas från fält (Yin 2013, s.

295). Forskning som utförs på fält menar att empirin hämtas in från verkliga miljöer vilket kräver
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en kvalitativ metod (ibid.). Syftet med att genomföra en fallstudie är att identifiera ett visst distinkt

beteendemönster inom begränsade ramar (Alvehus 2019, ss. 79-80).

2.2 Datainsamlingsmetoder

Två olika datainsamlingsmetoder ska användas i denna studie. Den ena datainsamlingsmetoden är

kvalitativa intervjuer med personer som arbetar med leverans och sista-mil på utvalda

leveransföretag. Den andra datainsamlingsmetoden som ska genomföras för studien är

gruppintervjuer med fokusgrupper som är potentiella konsumenter.

2.2.1 Kvalitativ intervju

Yin (2013, ss. 136-137) talar om två olika typer av intervjuformer, kvalitativ intervju och

strukturerad intervju. Kvalitativa intervjuer utgår inte från ett statiskt frågeformulär utan

intervjufrågorna är utformade utifrån den deltagaren som ska intervjuas (ibid.). För denna studie

ska kvalitativa intervjuer genomföras för att få ut rätt information från rätt person. Företagen som

väljs ut för att intervjuas arbetar med liknande tjänster men på olika arbetssätt, därav formuleras

frågeformulären och anpassas utifrån respektive företag. Intervjuer i kvalitativa studier är ett

effektivt verktyg då det ger möjlighet till interaktion med dess respondenter (Alvehus 2019, s. 84).

Gruppintervjuer med fokusgrupper genomförs med en kvalitativ intervjuform där möjlighet till

interaktion från båda parterna är möjligt. Yin (2013, s. 138) talar för att kvalitativa intervjuer ger

möjlighet till en dubbelriktad intervju där både den som intervjuar och deltagarna har möjlighet att

säga sitt. Detta innebär att frågeställningarna inte ska vara slutna, utan öppna frågeställningarna så

en diskussion kan påbörjas (ibid.). Till skillnad från kvalitativa intervjuer så utgår strukturerade

intervjuer från ett detaljerat och förbestämt manus i form av ett frågeformulär och berör ofta enkät

och opinionsundersökningar där frågeställningarna är begränsade och slutna (Yin 2013, ss.

136-137). Intervjuerna i denna studie utförs i syfte för att få en djupare inblick i hur olika

organisationer arbetar med deras sista-milen leverans vilket gör att intervjuformen, strukturerade

intervjuer inte lämpar sig. Kvalitativa intervjuer går hand i hand med den kvalitativa forskningen

då den speglar ett djup där intervjupersonerna får bruka sina egna ord, talesätt och formuleringar

(Yin 2013, s. 138).
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2.2.2 Fokusgrupp

En fokusgrupp är en grupp bestående av 6-12 personer som under en tidsbegränsad period samlas

för att diskutera en viss frågeställning eller ämne (Alvehus 2019, s. 91). Diskussionen styrs med

hjälp av en moderator så att relevant samtalsämne berörs. Alvehus (2019, ss. 91-92) menar att det

intressanta med en fokusgrupp är dess interaktion och gruppens formbara attityd. Alvehus (2019,

ss. 93-94) belyser vikten av deltagarnas sociala relation och hur det kan vara avgörande för

resultatet av undersökningen. Yin (2013, ss. 138-139) talar för att en kvalitativ intervju ska ses

som ett socialt samtal där varje deltagare bär på viktiga åsikter, erfarenhet och en dubbelsidig

interaktion. Interaktionen mellan deltagarna i fokusgruppen kommer att påverkas av dess relation,

om de är bekanta sedan tidigare kommer de agera annorlunda i jämförelse med om de hade varit

främmande för varandra. Yin (2013, ss. 139-140) belyser vikten av en engagerad och intresserad

forskare som genomför den kvalitativa intervjun, detta då frågorna som ställs inte utgår från något

statistik formulär utan är ett dynamiskt flytande samtal. Fokusgrupper används som en

datainsamlingsmetod för att effektivt samla in relevant data kring hur medvetna konsumenter

tänker kring bland annat sista-milen leverans och vad för krav faktorer som finns bland deltagarna.

Yin (2013, s. 145) belyser effektiviteten med att använda fokusgrupp som ett verktyg för att

intervjua individer vilket låg i grund till metodvalet då uppsatsen skrivs under en tidsbegränsad

period.

För denna uppsats så utförs två separata fokusgrupper. De två olika fokusgrupperna genomförs på

ett cafe under två olika tillfällen. Varje grupp består av 6 personer som deltar. Samma upplägg

gäller för de båda grupperna där frågor ställs av forskarna som sedan lämnar över till gruppen för

diskussion. Sessionen är bokad för 30 minuter med utrymme för både frågor och diskussion.

Sessionerna spelas in för att forskarna lättare ska kunna transkribera och få insikter kring vad som

diskuteras. Inspelningen sker även så att forskarna inte ska ingripa och påverka diskussionerna.

2.3 Urval av respondenter

Respondenter som eftersöks för uppsatsen och de kvalitativa intervjuerna är personer som arbetar

på företag som inriktar sig på sista mil-leveranser. Kriterierna är att de ska ha en god inblick på hur
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organisationen arbetar med deras leverans samt även har god koll på utvecklingen och mål för

framtiden inom organisationen. Respondenterna till de kvalitativa intervjuerna ska även ha en god

insikt kring varför organisationen ständigt uppdaterar sina system och vad som används för

digitala lösningar, för att kunna vara lämpliga respondenter för intervjuerna.

För respondenterna till fokusgruppintervjuerna så fanns det en del samhällsbegränsningar till följd

av Covid-19 och dess restriktioner. Målet för en fokusgrupp är att samla 6-12 personer individer

för en gemensam och aktiv diskussion (Alvehus 2019, s. 91). I dagsläget är det svårt att genomföra

en fysisk träff när det finns restriktioner från regeringen kring vilka man ska träff samt hur många

man får vara i ett sällskap. På grund av dessa restriktioner så är det inte en grupp individer som

inte känner varandra sedan tidigare, utan utvalda människor som känner varandra. I

genomförandet av intervjuerna med fokusgrupperna vill vi inte skapa nya konstellationer av

individer eftersom risk för smitta av Covid-19 finns och med hänsyn till dess restriktioner. Yin

(2013, ss. 139-140) talar om att kvalitativa intervjuer ska efterlikna naturliga diskussioner där

samtalen sker naturligt och vardagligt. Då deltagarna i fokusgruppen förmodligen känner varandra

sedan tidigare kan det vara enklare att skapa de naturliga och vardagliga samtalen. Det är av stor

vikt som samtalen där deltagarna är över 6 personer inte riktar fokus på en enstaka individ utan att

varje deltagare får sin röst hörd och den som leder samtalet agerar moderator (Yin 2013, s. 144).

Urvalet till följd av Covid-19 är därmed kvinnor i åldern 20-25 och bor geografiskt nära platsen

för fokusgrupperna. En kvalifikation är även att respondenterna ska ha erfarenheter inom e-handel

och använder internet dagligen.

2.4 Kvalitetskriterier

Nedan följer de kvalitetskriterier som anses vara av relevans för undersökningen.

2.4.1 Reliabilitet

Reliabilitet i en forskningsstudie menar huruvida resultatet på studien är upprepningsbar (Alvehus

2019, s. 126). Transparens i en kvalitativ studie innebär det att det man studerar ska framställas på

ett trovärdigt och tillförlitligt sätt (Yin 2013, ss. 31-32). All datainsamling och insamlad empiri

som tillämpas i denna studie är publicerad för att visa på en transparens och trovärdighet.

Forskningen som genomförs ska vara offentligt tillgänglig så att andra människor ska ha möjlighet

till att förstå och göra sin egna bedömning vilket innebär att data ska vara tillgänglig (ibid.).
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Alvehus (2019, s. 133) menar att transparens i en kvalitativ studie kan vara svårt till en viss del,

detta då data och resonemang som samlas in ska granskas och redovisas utan att ens egna intryck

ska prägla studien. Yin (2013, s. 50) belyser även vikten av en öppenhet kring forskarnas

personliga roll, då det kan påverka resultatet på forskningen.

2.4.2 Validitet

Validitet innebär att studien mäter det som avses att mätas i ett relevant sammanhang (Alvehus

2019, s. 126). För att få en hög validitet i studien så ska de utvalda respondenterna till de

kvalitativa intervjuerna väljas ut noggrant i den form att de besitter relevant information som

bidrar med kunskap till studien samt att ingen insamlad data sorteras bort. Yin (2013, ss. 84-85)

belyser att det är av yttersta vikt i en kvalitativ studie att inte förväxla förväntan om validitet med

sin personliga realism. Yin menar att detta innebär att det inte bara finns en sanning, utan

ifrågasätter om resultatet och samma slutsatser skulle dras om en annan forskare genomfört

studien (ibid.). Likt Yins definition talar Alvehus (2019, ss. 128-129) om att en studies validitet

och kvalitet baseras på hur väl det som studeras undersöks ur flera olika perspektiv och synvinklar.

Respondenterna till de kvalitativa intervjuerna kommer att väljas ut som respondenter för studien

då organisationerna ser sig som ledande inom sista-milen leverans och besitter därmed relevant

fakta. För studien kan detta bidra med relevant kunskap och information om hur olika

leveransföretag arbetar med olika sista-milen alternativ för att styrka dess konkurrenskraft och

bemöta konsumentkrav.

2.4.3 Generaliserbarhet

Inom kvalitativ forskning visar resultatet ofta särskilda beteenden, mönster eller situationer vilket

kan vara ett resultat av specifika situationer och sammanhang (Yin 2013, s. 101).

Problematiseringen kring resultatet av dessa specifika sammanhang kan vara hur resultatet kan

generaliseras till en större mängd och inte bara det som har studerats (ibid.). För att studien inte

ska bli för generaliserad är ett alternativ att samla in en begränsad mängd data från olika enheter så

att resultatet blir mer öppet (ibid.). Yin (2013, ss. 103-104) talar för att resultatet från en kvalitativ

studie ska följa en generaliseringprocess som är uppdelad i två steg. Den första delen i processen

belyser ett påstående kring hur studiens innehåll består av begrepp, teori och situationer och den

andra delen av processen går ut på att tillämpa teorin och begreppen på likande situationer (ibid.).

Till följd av de fåtal intervjuer och gruppintervjuer som kommer att genomföras så är det svårt att

uppnå en hög generaliserbarhet.
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2.4.4 Trovärdighet och Transparens

Yin (2013, s. 31) belyser vikten av att uppnå tillförlitlighet och trovärdighet i en kvalitativ studie.

Forskningen ska bedrivas så att den är tillgänglig offentligt och transparent för övriga individer att

undersöka själv och därmed göra en egen bedömning (ibid). Yin (2013, ss. 31-32) menar att ett

mål med att bedriva kvalitativa studier är att övriga individer som läser studien ska kunna granska

det insamlade materialet och data. Utifrån den egna granskningen ska personer kunna bidra med

egen kritik, stöd eller potentiella förbättringsområden till studien (ibid.). Yin (2013, ss. 48-49) talar

för att syftet med kvalitativ forskning är att det ska vara trovärdigt och tillförlitligt, trots det så är

det fullt naturligt att all insamlad data inte redovisas i analysen. För en kvalitativ studie kan detta

komma att utspela sig genom att exkludera intervjuer där deltagarna inte känns pålitliga (ibid.).

För denna studie kommer empiri redovisas för att styrka trovärdigheten och transparensen för

resultatet.

2.5 Metodkritik

I följande kapitel presenteras metodkritik till den valda metod som applicerades och tillämpades i

studien. Kritiken följs upp med motiveringar huruvida den valda metoden är lämplig att applicera

i studien. För självkritik, vidare forskning och egna tolkningar av resultatet se kapitel 6.

2.5.1 Kritik av metodval

Val av respondenter för fokusgrupperna var svårare till följd av Covid-19 eftersom det tillkommit

restriktioner som inte rekommenderar folksamlingar i större sällskap. På grund av Covid-19 och

dess restriktioner blev val av fokusgrupperna två olika grupper på 6 personer som är vänner sedan

tidigare. En risk med intervjuer där individerna känner varandra sedan tidigare eller att frågan

missförstås är att svaren kan bli anpassningsbara utifrån vad de tror att resultatet ska vara(ibid.).

Detta innebär att den intervjuade personen svarar så som hen tror att vi vill ha svaret. Interaktionen

och resultatet från fokusgruppen kan ha blivit annorlunda i jämförelse med om det hade varit en

grupp med 6 främmande individer, olika livsstilar, perspektiv och värderingar. Yin (2013, s. 145)

menar att det finns flera risker med att använda fokusgrupp som en datainsamlingsmetod.

Problematiken med fokusgrupp kan uppstå om det bland annat är några inom fokusgruppen som

dominerar i samtalet och gruppdynamiken förstörs (ibid).
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2.5.2 Validitet och Reliabilitet

Problematiseringen kring reliabilitet i en studie är att resultatet kan komma att bli en

tolkningsfråga menar Alvehus (2019, s. 126). Dels då forskaren är delaktig i processen vilket kan

bli svårt att upprepa menar samt att studien genomförs i nutid, vilket kan komma att ändra

förutsättningarna för resultatet (ibid.). Reliabilitet kan även vara komplext i en kvalitativ studie då

det inte är siffror som mäts vilket kan påverka resultatet. Denna aspekt bör tas i beaktande då

resultatet för studie kan se annorlunda ut om studien skulle genomföras igen med exempelvis

andra eller fler medverkande i fokusgrupp och även för de kvalitativa intervjuerna med

leverantörer.

2.5.3 Begränsning av tid

Tiden för studien var schemalagd under en tidsbegränsning på 10 veckor vilket skapar

begränsningar i vad som kan undersökas. Tidsbegränsningen för studien sätter ramar för hur

djupgående studien kan bli. Hade tidsbegränsningen varit längre hade studien kunnat inkludera

flera olika typer av digitala lösningar, exempelvis självkörande bilar och hur de kan vara en del av

sista-milen leverans. Vid mån av mer tid hade flera intervjuer kunnat genomföras och fler

perspektiv hade samlats in. Resultatet för studien hade möjligtvis kunnat påvisa något annat än vad

som visas idag.

2.5.4 Datainsamlingsmetod

Problematisering med att använda en fallstudie som datainsamlingsmetod är att resultatet kan bli

för generellt. För denna studie valdes fallstudie som datainsamlingsmetod då studien analyserar

mer djupgående och detaljerat kring hur utvalda e-handelsföretag arbetar med deras sista-mil

leveranser.
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3. Teori

Nedan presenteras teorier och teoretiska förklaringsmodeller från tidigare genomförd forskning

som har tillfört resultat inom ämnet. Relevanta begrepp och teori ligger i grund till analys och

diskussion för studien.

3.1 E-handel

Begreppet E-handel (Elektronisk handel) kan förklaras som en elektronisk marknad och

handelsplats mellan potentiella köpare och säljare (Handelsrådet 1995, s. 2). Marknaden innehåller

varor och tjänster som sker genom utbyte och transaktioner (ibid.). Möjligheterna som tillkommer

med att handla via en elektronisk marknad är bland annat dess räckvidd och hastighet (ibid.).

Rapporten som publicerad av Handelsrådet (1995, s. 2) “Elektronisk handel - dagligvara och

vision” talar för att de tidigare generationens informationsteknik var de tryckta medierna som i sin

tur skapade en förutsättning för en väl fungerande och effektiv marknad. Rapporten menar att

definitionen av en effektiv marknad innebär att det inte ska kosta lika mycket att söka och få

information om en produkt som att köpa produkten (ibid.). Med hjälp av Elektronisk handel

(E-handel) kan företag nå ut till en större målgrupp, skapa sig en möjlighet till direkta

transaktioner och skapa en större utbud och efterfrågan (Handelsrådet 1995, s. 4). Utifrån en

rapport från Svensk Handel (2019a, s. 5) visar det på en allt större omsättning av E-handel inom

detaljhandeln, både inom Sverige men även runt om i världen. Handeln är inne i en dynamisk och

omvälvande fas där konsumentlogistiken förändras, det sker förändringar i konsumentbeteenden

samt att den samhällsekonomiska utvecklingen är en bidragande faktor till utvecklingen (Svensk

Handel 2019a, s. 7). Rapporten visar på att det krävs nya digitala lösningar och investeringar för

organisationer för att kunna bemöta den nya typen av konkurrens som uppstår i takt med

handelsutvecklingen (ibid.).

En rapport publicerad av Postnord (2019, s. 2) visar på att 70% av Svenskar i åldern 18-79 år har

handlat online under en månad. I takt med den ökade utvecklingen av E-handeln i Sverige visar en

trend på att det primära fokuset har skiftat till lönsamhet, effektivisering och skalfördelar istället

för tillväxt som har varit det primära fokuset tidigare (Postnord 2019, s. 15).

Svensk Handel (2019a, ss. 8-9) menar att förändringar i konsumentbetenden leder till en ökad oro

till att inte hänga med i den digitala utvecklingen. Konsumenterna är mer bekväma, digitala och
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tidspressade idag än tidigare generationer (ibid.). Rapporten talar för att mobilen kommer vara det

centrala verktyget i konsumenternas köpresa, i form av informationssökande, prisjämförelse och

betalning (ibid.). Resultatet från rapporten från Svensk Handel (2019a) kan styrkas med Jílková

och Královás (2019, ss. 109-110) publikation som talar för att E-handeln inom Europa blir allt

viktigare. I takt med den förbättrade levnadsstandarden och öppna gränser möjliggör det för

människor att konsumera gränsöverskridande. Faktorer som bekvämlighet, prisjämförelser och

större utbud av produkter är bidragande till den större mängd volym av internetköp (ibid.).

I rapporten Det stora detaljhandel-skiftet publicerad av Svensk Handel (2016, s. 31) visar det på

att svenskar har blivit mer kräsna gällande leveranstider. 40% av de unga som genomförde

undersökningen anser att det är av stor vikt att få sin leverans nästkommande dag. Rapporten från

2016 visar även på att de förväntas i framtiden att kunna få sina paket levererade samma dag som

beställningen genomförs.

3.1.1 E-handels utveckling

I slutet på 1990 talet började en ny elektronisk marknad växa fram i Sverige och konsumenter

kunde nu sälja och köpa saker online (Rådmark 2009, s. 9). Förväntningarna kring E-handeln var

att dem skulle gynna konkurrensen bland olika aktörer som i sin tur kunde pressa ner priserna samt

att marknaderna skulle bli större. Trots detta fanns det ett visst motstånd kring E-handel då

människorna inte riktigt visste hur man skulle bete sig kring den nya typen av handeln samt

tekniska motgångar och svårigheter med bland annat leveransalternativen och

betalningslösningarna (ibid.). Organisationer som arbetade med postorder var de som lyckades på

den tiden med att bedriva e-handel, dels att kunna strukturera och organisera databaser samt att ha

en väl fungerande logistik kring beställningar var en framgångsfaktor (Rådmark 2009, ss. 10-11).

Det som var vanligast att handla online i början av e-handelns framväxt var böcker, resor och

skivor (Handelsrådet 1996, s. 13). Faktorer som ytterligare drev på utvecklingen av e-handeln i

Sverige var bekvämligheten med att kunna handla var som helst och samtidigt söka information

om olika varor och tjänster (ibid.). I boken rätt väg till lyckad e-handel publicerad av Rådmark

(2009) talar för att fördelningen mellan män och kvinnors e-handelsshopping var ungefär lika stor,

och den typiska e-handelskunden är mellan 25-44 år. I år, 2019 är den största målgruppen för

onlineshopping personer mellan 25-35 år och e-handeln fortsätter att öka år för år (Dibs 2019). Till

skillnad från dåtidens främsta försäljning av böcker, skivor och resor online så är det resor som är

det mest populära att beställa online idag och står för 50% av all e-handel (ibid.).
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3.1.2 Kundnöjdhet inom e-handel

I publikationen Electronic Logistics Service Quality (e-LSQ): Its Impact on the Customer’s

Purchase Satisfaction and Retention av Shashank et al. (2011, s. 167) talar de om att

tillfredsställelse i kombination med orderuppföljningsprocessen är avgörande för den totala

kundnöjdheten. En kunds lojalitet är viktig och bör inte underskattas (Zhang et al. 2011, s. 192).

Tidigare studier visar att det är dyrare att vinna nya kunder än att behålla de befintliga kunderna.

Det är därför viktigt att värna om de existerande kundrelationerna (ibid.). Hong och Cha (2013, s.

937) skriver att kunder, i vissa fall, kan vara villiga att betala mer pengar på grund av att de har ett

förtroende till företaget istället för att välja ett billigare alternativ hos ett annat företag.

Nöjdhet baseras på företagets tidigare prestationer till kunden (Zhang et al. 2011, s. 193). Ifall en

konsument har fått en produkt levererad enligt deras krav så påverkar det kundnöjdheten i hög

grad (ibid.). I dagens samhälle är konkurrenterna endast några “click” bort där kunden enkelt kan

byta återförsäljare. Därför har kundnöjdhet inom e-handel blivit avgörande för en återförsäljares

framgång (Thirumalai & Sinha 2010, s. 485). Shashank et al. (2011) belyser de begränsningar som

uppkommit i takt med den ökade konkurrensen inom e-handelskanaler. Låg kompetens och dyra

leveranskostnader är två exempel på vad som kan komma att begränsa e-handelsföretag. Shashank

et al. (2011) menar att faktorer såsom leverans och fraktavgifter har en stor påverkan på

konsumenternas köpkraft och lyfter därmed fram vikten av att se över dessa faktorer.

Publikationen visar på vikten av en väl fungerande sista-milen leverans för att styrka

organisationers konkurrens på e-handelsmarknaden. Miroslaw och Zdzislaw (2016, s. 379) talar

om att dagens konsumenter ofta väljer e-handelssida på grund av att de erbjuder en effektiv och

organiserad sista-milen leverans. I publikationen Elektroniska marknader - dagligvara och vision

från Handelsrådet (1995, ss. 9-10) belyser de redan i det tidiga stadiet av elektroniska marknader,

vikten av att lära känna sina kunder och vad de har för typer av önskemål. Genom att samla in

kunddata i form av kunduppgifter, opinionsundersökningar samt via katalogbeställningar kan man

som organisation knyta en mer personlig kontakt till konsumenterna och därmed skapa sig en

snabbare konkurrensfördel (ibid.).
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3.1.3 Q-handel (Quick commerce)

Foodora är det första svenska företaget som har arbetar med vad de kallar för den tredje

generationens handel, Q-handel (Quick-commerce) (Mynewsdesk 2020a). Den första

generationens handel innebär att man själv går till butiken och handlar. Den andra generationens

handel innebär att man beställer produkter som innehar ett stort centrallager med några dagars

leveranstid (ibid.). Q-handel innebär att kunder kan få hemleverans inom 30 minuter på sina

beställda varor (ibid.). Ica, Espresso House, Rebecca Stella Beauty och Pocketshop är fyra

exempel på butiker som har anslutit sig till Foodoras plattform för att kunna ta del av deras

leveranstjänst (ibid.). Artikeln talar för att den första generationens handel innebär att kunden själv

går och handlar i butiken och faktorer som pris och utbud spelar roll (ibid.). Den andra

generationens handel innebär att konsumenten beställer från en e-handel där produkterna skickas

från stora centrallager och har en förväntad leveranstid på 2-3 dagar (ibid.). Likt den första

generationens handel är pris en viktig faktor för konsumenten (ibid.). Den tredje generationens

handel innebär att leveransen sker under en timme, utbudet av varorna är begränsat och priset är

inte längre den avgörande faktorn för konsumenten utan leveranstiden är det viktiga (ibid.). Det

som skiljer den tredje generationens handel ytterligare från de tidigare generationerna är att

leveransen oftast sker genom tvåhjuliga fordon, såsom cyklar och mopeder (se bilaga 5). Foodora

ägs av det tyska företaget Delivery Hero som uppmärksammade behovet av snabbleveranser och

lanserade därmed Q-handel för att bemöta konsumenternas nya efterfrågan (SVD 2020).

3.2 E-logistik

Miscevic et al. (2018) talar om att begreppet e-logistik kan vara komplext att definiera, den

generella definitionen är att e-logistik är en omvandling där klassiska logistikprocesser backas upp

av ny onlinebaserad teknik. E-logistik är ett system som innehar olika delar, i form av bland annat

distributörer, logistikcenter, återförsäljare och konsumenter där utbytet sker med hjälp av teknik

och internet (ibid.). Genom att implementera exempelvis molntjänster, robotisering, artificiell

intelligence (AI) kan organisationer bli mer digitala och e-logitsik blir en del av organisationen.

Likt den interna plattformen som Airmee utvecklat där maskininlärningsteknik och AI-algoritmer

är en del av e-logistiken inom företaget som används för att effektivisera arbetet (Airmee u.åc.

“Technology”). Miscevic et al. (2018) belyser mobiltelefonen som ett populärt verktyg då den ger

möjlighet till att söka efter produkter, handla när man vill. Publikationen menar att industrikunder

har idag lika stora förväntningar som enskilda konsumenter i form av flexibilitet, hastighet och
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transparens (ibid.). Smartphonen möjliggör för både privatkunder som industrikunder att se över

hela händelseförlopp mellan köpet och sista-milen leveransen, i formen av lagerstatus,

transportalternativ till spårning av den slutgiltiga leveransen. Detta sätter krav på e-handelsföretag

att ha en fungerande digital infrastruktur för att kunna bemöta dessa krav.

Till följd av den hastiga utvecklingen av E-handel kan logistik- och transportdelen riskera många

nya utmaningar för e-handelsföretag. Esper et al. (2003, s. 177) belyser i deras rapport The last

mile: an examination of effects of online retail delivery strategies on consumers att logistik-och

transporttjänst leverantörer står inför många nya utmaningar och möjligheter. Dagens konsumenter

är vana med att konsumera online med produkter som kommer från fysiska och traditionella

butiker, vilket innebär en logistikutveckling för att kunna främja konsumenternas behov (ibid.).

3.2.2 Sista-milen leverans

Begreppet sista-milen leverans innebär den sista delen av processen av en produkt innan den

hamnar i konsumentens händer (Capgemini 2018, s. 3). För företag har det kommit att blivit allt

viktigare att säkerställa en tillfredsställande och smidig leverans av sista-milen (ibid.). Reyes,

Savelsbergh och Toriello (2017, s. 71) belyser tillväxten av e-handel och dess leveranser samt

vilka utmaningar som den så kallade sista-milen har för organisationer. Konsumenternas krav på

snabbare leveranser, högre volymer och ineffektiva leveranssystem är utmaningar som

e-handelsföretag bör ta i beaktande för att kunna bemöta konsumenternas ökade krav (Reyes,

Savelsbergh och Toriello 2017, s. 72) .

Reyes, Savelsbergh och Toriello (2017, s. 71) menar att effektiviteten vid sista-milen leverans kan

utvecklas på två sätt, genom att avståndet mellan leverans-centret och konsumenterna samt att

minska på antalet missade leveranser. Deutsch och Golany (2018, s. 251) menar att det redan har

genomgått betydelsefulla och kostnadseffektiva förbättringar genom åren kring leveranser till

konsumenter. Problematiseringen kring sista-milen leveransen till konsumenten är att det

fortfarande är den dyraste delen av processen och omfattar generellt upp till 28% av hela

leveranskostnaden (ibid.).

21 av (58)



3.2.3 Miljöpåverkan vid sista mil-leverans

Siragusa et al. (2020) skriver att e-handeln påstås vara ansvariga för det ökande antalet skåpbilar

som rullar på stadens gator med en hög påverkan på miljömässig hållbarhet. En ökad hållbarhet

genom minskning av växthusgasutsläpp har blivit ett primärt mål i dagens samhälle för att

förbättra livskvalitet och även minska oljeberoendet. Vidare skriver Siragusa et al. (2020) att

tidigare studier har undersökt det miljömässiga fotavtrycket av e-handelns leveranser i sista milen.

De finns även andra positiva faktorer med elbilar som minskat buller, lägre kostnader i längden

samt möjligheten att komma in i begränsade trafikområden (ibid.). Flera företag har arbetat aktivt

med att minska sin miljöpåverkan. Bring är ett leveransföretag som har som övergripande

miljömål 2025 att endast använda sig av förnybar energi till sina fordon och fastigheter (Bring

2019). De satsar på ett grönare beteende som innebär att de kontinuerligt strävar efter att optimera

deras resurser genom utbildning och ruttoptimering (ibid.).

Ur ett konsumentperspektiv så kan det vara svårt att inte enbart fokusera på sitt egna användandet

av varor, tjänster och avfallshantering (Konsumentverket 2018, s. 10). Privatkonsumtion kopplas

även till den miljöpåverkan som uppstår i led före och efter konsumtionen. Det inkluderar då

exempelvis råvaruutvinning, produktionsanläggningar och varutransporter. Den privata

konsumtionen är idag en dominerande faktor bakom dagens miljöpåverkan och är därför

betydelsefull för att nå de nationella miljömålen och för en hållbar utveckling. Konsumentverket

(2018, s. 10) menar att det är viktigt att konsumenter som har ett miljöintresse får chansen att göra

val med mindre miljöpåverkan. Detta måste förbättras eftersom det är svårt att göra val inom vissa

branscher. Däremot så har inte alla konsumenter ett miljöintresse vilket innebär att det måste

finnas val som är mer miljövänliga utan att konsumenterna måste göra ett aktivt val. Det är inte

enbart konsumentens ansvar att minska den miljöpåverkan som konsumtionen ger upphov till utan

andra aktörer måste bidra och göra det möjligt för konsumenterna (ibid.).

3.2.4 Digitala plattformar

Artikeln The digital platform: a research agenda skriven av Reuver, Sorensen och Basole (2017)

skriver om digitala plattformar i dagens industrier. De menar att digitala plattformar har kommit

att förändra hur människor agerar i dagens samhälle. Sociala medieplattformar som Facebook har

utvecklat och förändrat hur människor delar erfarenheter och interagerar och operativsystem

plattformar som Android och iOS har blivit centralt. Nya betalningsplattformar som Apple Pay

och PayPal har förändrat hur människor utför sina betalningar vilket författarna menar påverkar

22 av (58)



finansbranschen och digitala plattformar som Airbnb och Uber har framkallat en delningsekonomi.

Reuver, Sorensen och Basole (2017) menar att konkurrens inte längre kretsar kring hur hur

värdekedjan styrs utan handlar om att locka användare som är kopplade till en plattform. En

radikal förändring har utvecklats av strategitänkande från konkurrens till samarbete kring en

gemensam nisch (ibid.). När det kommer till sista mil-leveranser så finns det olika applikationer

som fungerar som en digital plattform där företag eller privatpersoner förbinder sig. Ett exempel är

mobilapplikationen TipTapp som också är en plattform där personer lägger ut en annons där de ber

om hjälp att exempelvis leverera deras nyinköpta soffa från butiken hem (TipTapp u.å “om

återvinning”). Då kan användare acceptera anbudet och sedan kontakta personen och sedan utföra

tjänsten (ibid.). Det gör det möjligt att effektivisera olika aktiviteter som exempelvis leverans. Om

en konsument exempelvis har köpt en vara och vill ha den levererad hem till sig inom samma dag

så kan företaget som sålt varan använda sig av crowdsourcing. Företaget kan då använda sig av en

leveransplattform där de förbinder sig med leveransföretag eller privatpersoner. På så sätt kan

företaget publicera en typ av annons som en begäran för logistikföretag som sedan kan hämta och

leverera varan.

Fenomenet kallas crowdsourcing när ett jobb, som traditionellt utförs av en uppdragstagare, sänds

ut det till en större oidentifierad grupp som en öppen förfrågan (Lam & Li 2015). Crowdsourcing

som är ett begrepp som går hand i hand med begreppet delningsekonomi. Crowdsourcing bygger

på delning av överskott och outnyttjade tillgångar (ibid.). Castillo et al. (2018) har utfört en studie

där de jämför anställda förare med att använda en crowdsourcing logistiklösning. Författarna

menar att anställda förare är mer benägna att ha bättre leveranser i tid men det finns scenarier där

crowdsourcing logistik kan göra fler totala leveranser. Studien mäter de båda alternativen i två

kategorier; totala leveranser samt “i-tid-leveranser”. De menar att crowdsourcing logistik kan

uppnå en högre kapacitet när det kommer till totala leveranser men att leveransföretag kan leverera

bättre leveranser inom den tidsbegränsning som eftersträvas. Därför menar författarna att

crowdsourcing logistik passar bättre när tidsbegränsningen inte är lika omfattande. Exempelvis är

tidskänsligheten mindre kritisk i den omvända leveranskedjan, när varan ska returneras.

Crowdsourcing logistik kan öka försörjningskedja smidighet under den sista milen genom att

användas som överkapacitet, en buffert för oväntade ökningar i efterfrågan (ibid.).
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Internet har utvecklat hur aktörer i leverantörskedjan samarbetar och kommunicerar med varandra

(Lee och Wang 2002). När en order läggs av en kund så skapar det en serie av olika transaktioner

mellan olika aktörer. Detta innebär att det blir viktigt att det finns en länk mellan de olika

aktörernas system för att kunna följa ordern från start till slut. På grund av detta så skapas en

naturlig plattform för information. Den digitala plattformen kan då även användas för att mäta och

effektivisera de befintliga processerna (ibid.).

3.2.5 Paketskåp

Vakulenko, Hellström och Hjort (2019) presenterar i artikeln What's in the parcel locker?

Exploring customer value in e-commerce last mile delivery användandet av paketskåp i sista

milen-leverans och dess värde. Författarna skriver att nätverket för paketskåp har ökat mycket på

både nationella och internationella marknader. Det ökade användandet av paketskåp kan förklaras

med de effektiva algoritmerna som dagens teknik ger åt båda sidor av B2C-interaktionen

(Vakulenko, Hellström & Hjort 2019, s. 421). Författarna utförde en studie där de ville få fram

resultat på de kundvärde som relaterade till paketskåp (Vakulenko, Hellström & Hjort 2019, s.

423). Resultatet visade att kraven avsåg främst de funktionella aspekterna av paketskåp. Detta var

exempelvis var paketskåpen var utplacerade i förhållande till sin bostad eller arbetsplats samt det

tidstillträdet som var tillgängligt för att konsumenterna helst ville ha dygnet runt-alternativ för

avhämtning. Positiva aspekter låg i värdet av en minskning av kö, den snabbare servicehastigheten

samt att man inte behöver legitimera sig med identifikation (ibid.). Postnord (2019, s. 2) menar

också att paketskåp är en bra lösning på grund av att konsumenter nu vill kunna hämta ut sina

paket på olika sätt med olika typer av paketleveranser. De arbetar därför också med paketskåp för

att de vill vara med och förenkla e-handeln (ibid.).

3.2.6 Betalningslösningar

Rådmark (2009, s. 9) belyser problematiseringen kring osäkerheten och de tekniska hinder som

fanns med betalningslösningarna i början av 1990 talet och e-handelns framväxt. Bankerna gjorde

motstånd mot nätbetalning där kreditkort eller kontokort då rädslan för bedrägerier var stor (ibid.).

Den betalning som bankerna då erbjöd var SET (Secure Electronic Transaction) som visade sig

vara för dyrt och krångligt vilket ledde till en acceptans av kortbetalning online (ibid.).

Betallösningen Klarna grundades 2005 med målet att göra det enklare för människor att handla via

nätet på ett smidigt och säkert sätt (Klarna 2020). Klarnas erbjöd då enbart direktbetalning och

möjlighet för kunder att nyttja tjänsten med att “prova först och betala senare” (ibid.). Idag har
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tjänsten vuxit till att vara en av de ledande betalningsleverantörerna och bank, där konsumenterna

har möjlighet att betala i butik och via deras plattform på ett enkelt och flexibelt sätt (ibid.). Enligt

en undersökning gjord av insight Intelligence (2016) så visade det sig att utöver bankkortet så

ligger Swish och Klarna i framkant när svenskar själva får välja betalningsmetod. Dem flesta

kunderna förväntar sig en betaltjänst som är enkel, snabb, smidig och säker att använda sig av.

3.3 Ny teknik

Mangiaracina et al. (2019) artikel innovative solutions to increase last-mile delivery efficiency in

B2C e-commerce: a literature review talar om utmaningarna som kan uppstå med sista-milen

leveranser i takt med ökade konsumentkrav och volymer. Studien visar på att tjänsteinnovationer

kan påverka kundernas köpbeteenden online och föreslår olika innovationer som kan bemöta dessa

krav (ibid.). Genom att implementera någon av alternativen som benämns i studien kan

organisationer bemöta kundernas förändrade köpbeteende. De tekniska lösningarna som

presenteras i studien är bland annat drönare och leveransrobotar. De tre alternativen som tas upp

ovan är exempel på nya tekniska lösningar som kan komma att främja och styrka

e-handelsföretags leveransalternativ. Studien belyser även vilken påverkan den nya tekniken kan

ha för miljön. Handelsrådet (2017, s. 7) menar att förändringen kring konusmentbeteenden beror

på ny teknik och användning av den. Ny teknik möjliggör för organisationer att bemöta sina

kunder på flera kanaler och genom nya lösningar (ibid.).

Användaracceptans är ett viktigt begrepp när det kommer till nya digitala och tekniska

innovationer (Kim 2014). Disciplinen för interaktionen mellan människa och ny teknik har varit

avgörande för att utveckla användarnas förståelse och användbarhet. Däremot så är det mer

lämpligt applicerbart på mogen teknik. När det kommer till ny teknik så krävs fokus på tidig

användning och entusiaster för framgång snarare än fokus på allmänna slutanvändare. Därför

anses användaracceptans vara mer viktigt än användbarhet och bekvämlighet (ibid.).

3.3.1 Drönare

Obemannade flygfordon, drönare, kan innebära hög potential vid sista milen-leverans (Yoo et al.

2018). Flera olika företag har utfört tester på drönarleveranser där Amazon utfört pilottester och

tror att deras PrimeAir kommer bli det nya leveranssättet som kan leverera produkter inom 30

minuter (Amazon u.å.). Amazon menar att PrimeAir har god potential att förbättra deras
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leveransservice och även effektivisera och öka säkerheten av transporten. Testerna utförs i olika

länder som USA, UK, Frankrike och Israel (se figur 1). Säkerhet är en stor prioritet och deras

drönare kommer ha “sofistikerade” sensorer. Utifrån testerna så samlar de även in den data som

behövs för en fortsatt förbättrad säkerhet och tillförlitlighet (ibid.).

Figur 1: Amazon PrimeAir. Amazon. (u.å.)

Tidigare studier har utförts av Yoo et al. (2018) på kundens perspektiv på drönare som metod i

sista milen-leverans. Studien gav både positiva och negativa aspekter. Snabbare, billigare och

miljövänligare var de positiva aspekter som lyftes fram. Teknikstrul, felanvändning och personlig

integritet sågs däremot som problematiska.

Stor potential finns för drönar-leverans och kan bli aktuellt under de närmaste fem till tio åren

(Jones 2017). Det gäller främst i sista mil-leveransen för små och lätta föremål. Den första

kommersiella drönarleveransen blev godkänd den 2015-06-17. I framtiden kan drönare komma att

påverka eller ersätta bilar och lastbilsflottor vilket kan leda till viktiga konsekvenser för

exempelvis energiförbrukning, säkerhet och stadsplanering (ibid.).

Idag finns det hinder för kommersiella drönare (Jones 2017). De hinder som Jones (2017)

beskriver är att det kan komma att behövas pilotlicens vid användning av tex tyngre

transportdrönare vilket innebär en stor begränsning kring vilka som får tillåtelse att utnyttja

drönare. Registrering av drönare är också ett krav vid tillfället samt att drönare nu enbart är tillåtna

i vissa begränsade zoner (ibid.). I transportstyrelsens rapport Svenska regler för obemannade

luftfartyg (transportstyrelsen 2018) skriver de att kategorin drönare endast får flygas inom pilotens
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synhåll. Det gäller därför att piloten ska kunna se drönaren med sina egna ögon och får inte

använda visuella medel som exempelvis kikare. Flygningen ska även planeras och förberedas med

hjälp av exempelvis en flygkarta för att kunna säkerställa inom vilken typ av luftrum som

flygningen kommer att utföras samt för att få en uppdaterad information om eventuella

restriktioner eller villkor. För varje flygning ska även en pilot vara utsedd till befälhavare för varje

flygning och kunna övervaka det omgivande luftrummet för att kunna väja för all annan luftfart. I

ett okontrollerat luftrum får även drönaren inte flyga högre än 120 meter över marken eller vattnet

(ibid.).

Däremot har en övergång i lagarna uppstått där ett strikt förbud mot kommersiella drönare har

övergått till en “vänta och se” strategi där nationer observerar effekten av andras nationers politik

innan de agerar (Jones 2017). Dessa regleringskrav har varierat och beroende av parametrar som

befolkningstäthet, höjd, drönarmassa och användningsfall (ibid.).

3.3.2 Leveransrobotar

Leveransrobotar kan snart komma att bli en ny digital lösning som agerar i sista mil-leveransen

(Transport & Logistik 2019). Detta i form av små robotar med lådor på hjul som autonomt

navigerar lasten till rätt mottagare. Idag används redan budrobotar bland annat i London och USA

men planer finns även på att testa leveransrobotar i Stockholm (ibid.). Med den nya lösningen

menar man kunna ge ett svar på kundens verkliga behov, att få varan levererad när och var

mottagaren befinner sig (ibid.) . Med leveransroboten så kan man om mottagare enkelt förflytta sig

och inte vara bunden till en viss plats vilket tidigare varit ett stort logistiskt problem. Det logistiska

problemet kommer snarare att förflytta sig till mottagaren där kunden själv får administrera den

sista delen av transportkedjan (ibid.).

Företaget Starship har utvecklat robotar vid namn Starship-robotar (Starship u.å.). De är

avancerade enheter som kan transportera föremål inom en radie på sex kilometer. Deras

leveransplattform möjliggör den nya eran av snabba leveranser mellan 30-60 minuter som även

fungerar enligt kundernas egna schema. Paket och livsmedel kan levereras med hjälp av roboten

direkt från butiker till den tidpunkt som kunden anger via en applikation i mobilen. Beställningen

går även att spåra och övervaka genom applikationen. Idag agerar Starship-robotar i tio olika

städer runt om i världen och har utfört över tusentals leveranser (ibid.)(se figur 2).
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Figur 2 - Starshiprobot. A new kind of business. (u.å.).

Företaget Continental har varit med i utvecklingen av den fyrbenta roboten ANYmal (Transport &

Logistik 2019). Continental är mest känd för sin däcktillverkning men har börjat intressera sig för

“urban mobility”. Deras koncept är det självkörande fordonet CubE som liknar en eldriven

minibus. Minibussen ska sedan vara fylld med ANYmals som sedan tar över sista leveransen fram

till kunden (ibid.). ANYmals, till skillnad från robotar på hjul kan gå i trappor, ta sig över hinder

och klättra i väldigt små utrymmen (Antibiotics u.å.)(se figur 3).

Figur 3 - Anybotics. ANYmal C. (u.å.).
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4. Resultat

I följande avsnitt så presenteras den empiri som samlats in. Resultat från intervju med Head of

Q-commerce på Foodora AB, CFO hos Airmee, Managing Director at DHL, samt de insikter som

samlades in under gruppintervjuer.

4.1 Intervju med Head of Q-commerce at Foodora AB

För studien valdes företaget Foodora som respondent då det är Sveriges ledande

Q-handelsplattform för hemleverans. Intervjun genomfördes med Head of Q-commerce på

Foodora. Foodoras kärnverksamhet är leverans, och har i dagsläget över 4500 ansluta butiker och

restauranger över hela Sverige (Foodora 2020a). Respondenten menar att svenskar förväntar sig

snabb leverans av mat och varor och finns där för att bemöta den efterfrågan (se bilaga 2). För

denna studie kan organisationen Foodoras respondentens insikter bidra med relevant information

kring hur sista-milen kan bidra till en ökad kundnöjdhet samt hur de arbetar med digitala

lösningar.

Resultatet från intervjun med Foodoras Q-handelschef visar på stora förändringar i

konsumentbeteendet. Till följd av Covid-19 förändrades främst lunchleveranserna då hemmet blev

det nya navet. De människorna som tidigare gick ut och åt lunch har istället ett nytt behov att få

maten snabbt levererat hem. För att bemöta de nya behoven var Foodora snabba med att lansera

Q-handel (Quick commerce) som de kallar för den tredje generationens E-handel. Foodoras vision

och övertygelse är att “We will always be there for you” vilket innebär att de möjliggör till att

bemöta konsumenternas behov av samma-dag leverans. Foodora talar om att den tredje

generationens handel innebär leveranser samma dag, där leveransen sker inom en halvtimme.

Genom att ansluta sig till Foodoras plattform kan företag skapa sig en möjlighet att erbjuda samma

dag leverans. Respondenten talar för att den digitala infrastrukturen hos Foodora fanns redo vilket

möjliggjorde att de snabbt kunde börja med sina samma dag leveranser och i stort sett leverera vad

som helst över hela Sverige. Respondenten menar att det är en lång intresselista av aktörer som vill

vara en del av utvecklingen. Respondenten belyser även i intervjun att deras plattform möjliggör

för andra aktörer att stärka sin digitala affär, både de mindre men även de större aktörerna på

marknaden. Dels genom att Foodoras plattform kan bidra till att organisationer nå ut till nya

kunder, öka sin omsättning och därmed bredda sina affärer (ibid.). För att kunna effektivisera
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sista-mil leveranser använder Foodora sig av ett eget system som de menar  är mycket sofistikerat

och hela tiden optimeras. I framtiden tror Respondenten att flera aktörer kommer anamma trenden

med q-handel och leveranser som tar 2-4 dagar kommer försvinna inom snar framtid.

Respondenten belyser att de befinner sig i en spännande fas där det finns stora möjligheter till att

bredda deras affärer ytterligare. Genom att exempelvis har startat Foodora market som de menar är

en game changer för livsmedelsbranschen. I dagsläget menar Respondenten på att de är

frontrunners inom digital handel i Sverige och genom att arbeta med nya innovativa lösningar

kommer de behålla den platsen ett tag framöver.

4.2 Intervju med Chief Financial Officer (CFO) för Airmee

Airmee är en logistik-teknologisk plattform vars syfte är att optimera transporter och

leveransupplevelser för företag och privatpersoner (Airmee u.åa. “Company”). Genom att utnyttja

deras framtagna forskningsbaserade teknik möjliggör plattformen en miljövänlig

leveransupplevelse (ibid.). Airmee använder sig av maskininlärningstekniker och AI-algoritmer

som tagits fram internt för att optimera logistiken (ibid.). Plattformen samarbetar med e-handlare

och logistikleverantörer för att kunna erbjuda snabba leveranser på ett flexibelt och säkert sätt

(ibid.). Respondenten arbetar som Chief Financial Officer (CFO)  / Strategic growth på Airmee

och valdes ut som respondent för en intervju då hon besitter relevant information kring deras

digitala arbete.

Airmee menar att dagens kunder inte enbart utgår från vilka produkter som e-handlaren erbjuder

utan även vilka olika leveransalternativ som de erbjuder (Airmee u.å.b “Enterprise”). De talar för

att nio av tio kunder idag vill vara med och välja när deras produkter ska vara levererade och att

flexibla leveransalternativ ökar kundnöjdheten avsevärt (ibid.). Airmees affärside är utformad för

att vara revolutionerande på marknaden med deras leveranser och returer (ibid.).  Sista-milen

leveransen inom samma dag och inom 1-2 timmar är ett alternativ som konsumenterna får välja

mellan.

Intervjun med respondenten menar hon på en förändring från konsumentkraven kring sista-milen

leveranser i form av en ökad hastighet och större flexibilitet i val av leveransalternativ. För att

kunna bemöta förändringarna av konsumentkraven menar respondenten att Airmee ska arbeta med

att upprätthålla snabba och hållbara leveransalternativ. Med hjälp av ny teknik har Airmee

utvecklat en egen plattform för att kunna arbeta med snabba och flexibla leveranser. Leveranserna
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ska även ske emissionsfritt enligt respondenten. I dagsläget är Q-handel (quick commerce)

ingenting som respondenten har analyserat eller sett över. I framtiden ser respondenten att dem är

den ledande spelaren på marknaden som erbjuder samma dag leveranser på ett hållbart sätt.

4.3 Intervju med Managing Director at DHL eCommerce

Solutions Sweden

DHL är världsledande inom logistikvärlden och är etablerade i över 220 länder, DHL beskriver sig

själva som innovativa likt ett nystartat företag men innehar kraften hos en internationell

organisation (DHL 2021). DHL erbjuder ett flertal olika flexibla logistiklösningar utifrån

organisationers specifika önskemål, det rör sig bland annat om transport och distribution,

miljövänliga logistiklösningar, frakt och lagring (ibid.). Visionen och syftet med DHL är

”Connecting people, improving lives” vilket de menar att de kan leverera vad som helst, för vem

som helst, från och till var som helst på denna planet (ibid.). Samtidigt som leveranserna ska ske

på ett hållbart sätt där den långsiktiga visionen är noll nettoutsläpp från transporterna (DHL 2020).

DHL har vunnit pris för Sveriges mest hållbara logistikföretag enligt nordens största

varumärkesundersökning (ibid.). För studien valdes DHL och en respondent som arbetar som

Managing director på DHL, som urval av respondent då organisationen är en världsledande aktör.

Respondenten valdes ut som respondent då han besitter på rikliga erfarenheter och kunskaper

kring logistik och sista-milen leverans inom DHL.

Resultatet från intervjun med respondenten talar för en stark förändring i konsumentkraven,

kraven ökar i kombination med e-handels utveckling. När människor skaffar sig mer erfarenheter

kring att handla online får konsumenterna en större flexibilitet gällande anpassning av sina

personliga önskemål ökar kraven. Respondenten menar att konsumenterna idag kan välja mellan

en rad olika leveransalternativ exempelvis innanför dörren, i privata bilens baklucka eller hos

grannen. Det produktionsmässiga målet menar respondenten är att 98% av alla paket ska levereras

enligt deras tidtabell samt att utöka leveransalternativen. Ytterligare en målsättning är att de

strävar efter att bli mottagarens förstahandsval gällande leverans och samtidigt öka i volym.

Respondenten talar för att de strävar efter att konkurrera med att ha den bästa lösningen för

mottagaren vilket han talar för att de inte riktigt är där än, men att det kan komma att bli

avgörande för framtiden. Gällande digitala lösningar för att effektivisera sista-milen leveranser

inom DHL talar respondenten om att chaufförerna och mottagarna har möjlighet till att använda en
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applikation för att kontrollera och följa leveransen. Applikationen är köpt av en amerikansk

leverantör och är anpassade utifrån deras verksamhet och är anknutet till en mängd interna system.

Som ett komplement till deras interna applikation talar respondenten om den externa applikationen

Mina Paket, som konsumenter kan använda för att följa upp leveranser.

I framtiden tror respondenten att det kommer ske ett skifte till mottagarstyrning, vilket innebär att

mottagarna kommer ställa ännu högre krav på individuell anpassning kring leveransalternativ.

Respondenten personliga åsikt är att Quick-Commerce (Q-handel) inte är lösningen på det. Han

talar för att e-handeln präglas av lågt pris och hållbara leveranser, vilket kan vara svårt att

kombinera med snabbhet, precision och små volymer.

4.4 Fokusgrupp 1 svar

Nedan presenteras resultatet av gruppintervjuer som hölls. Resultatet är uppdelat i olika tematiska

kapitel; förändrade shoppingvanor, krav vid onlineköp, leverans av produkt samt ny teknik. Hela

intervjun är sammanställd under bilaga 8.

4.4.1 Förändrade shoppingvanor

Respondenterna i fokusgruppen var alla överens om att deras shoppingvanor online har förändrats

de senaste åren. Däremot så har de förändrats på olika sätt, några respondenter upplever att de

shoppar mer online när andra anser att de har blivit bättre på att inte inhandla i deras perspektiv,

onödiga saker. Hur ofta respondenterna handlade online varierande mycket, allt från 3 gånger i

månaden till 3 gånger i veckan. De som nämnde att de handlar sällan online, handlar då även

sällan i butik.

4.4.2 Krav vid onlineköp

När det kommer till de krav som respondenterna har vid köp online så var flera av respondenterna

överens. De kraven som nämndes var snabb leverans, billigt, fraktfritt, fri retur och säker

betalning. Respondenternas krav hade ökat de senaste åren till följd av olika saker. På grund av att

vissa företag har en bra online service med snabba och billiga leveranser så börjar man förvänta

sig de av alla andra företag också. Mycket har blivit smidigare med åren vilket sätter en ny
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standard som konsumenter senare omvandlar till ett krav. Vid krav av snabb leveranstid så

nämndes företaget Apotea AB i syfte att ge ett exempel på ett företag som levererar varor väldigt

snabbt, ofta inom samma dygn. Detta menar respondenterna leder till att Apotea AB sätter en

standard och att man som konsument inte längre kommer att acceptera en leveranstid på fem

dagar. Detta gäller andra typer av krav också menar respondenterna. En person tog upp att

e-handelsföretaget NAKD erbjuder fria returer vilket leder till att man blir väldigt besviken om

man hamnar på en annan hemsida som inte erbjuder fria returer. Detta nämner respondenten att det

kan i sin tur påverka val av köp och hemsida.

4.4.3 Leverans av produkter

Respondenterna föredrar leverans till brevlåda eller utanför dörren men annars tyckte de även att

instabox var en bra lösning eftersom det bland annat går snabbare än exempelvis Postnord. Det

lyftes även andra positiva aspekter som att man slipper stå i kö som man annars ofta behöver göra

när man ska hämta ut ett paket från ett ombud. Instabox verkade uppskattas av alla respondenter

som menade på att det var snabbt och smidigt. Den nackdelen som kunde urskiljas var att man inte

hade så lång tid på sig att hämta ut paketet innan det skickas tillbaka till leverantören. Snabb

leverans var utan tvekan en viktig aspekt och ett viktigt krav som konsumenter hade. Ifall

respondenterna var villiga att betala mer pengar för att få varan inom samma dag, istället för

vanlig leveranstid var oklart. Det respondenterna var överens om var att man skulle vara beredd att

betala mer pengar ifall det var kriser som om man glömt köpa en födelsedagspresent till någon.

4.4.4 Ny teknik

Till sist så fick respondenterna frågor kring deras syn på leveranser med hjälp av ny teknik som

drönare och leveransrobot. Reaktionerna var skeptiska och kritiska till hur det skulle fungera i

praktiken och diskussion uppstod kring de risker som kan uppkomma. De diskuterade länge hur en

drönare hade kunnat komma in i ett lägenhetshus och hur man skulle veta att rätt mottagare fick

sitt paket. Leveransrobotar ifrågasattes också eftersom de nu är svårt att tänka sig att en stad ska

vara täckt med små robotar som bär på en mängd paket.

33 av (58)



4.5 Fokusgrupp 2 svar

Nedan presenteras resultatet av fokusgruppsintervjuer som hölls. Resultatet är uppdelat i olika

tematiska kapitel; förändrade shoppingvanor, krav vid onlineköp, leverans av produkt samt ny

teknik. Hela intervjun är sammanställd under bilaga 9.

4.5.1 Förändrade shoppingvanor

Majoriteten av respondenterna menar att deras shoppingvanor har förändrats. De handlar mer

online idag än vad de har gjort tidigare. De menar att det finns olika anledningar till varför de

shoppar mer online idag, men de talar även för att det främst beror på att det har blivit enklare med

betalning. Idag finns det smidiga och flexibla betalsätt som bland annat Klarna och Swish och att

det nu erbjuds snabbare leveranser än vad det har gjort tidigare. Respondenterna anser även att det

idag är mer rabatter online än vad som finns i de fysiska butikerna vilket lockar dem mer att

handla online. Detta möjliggör även till att jämföra priserna innan man handlar en produkt vilket

ses som positivt. Även om alla var enade om att snabb leverans var ett krav så var det

meningsskiljaktigheter kring om respondenterna var villiga att betala mer pengar för att få hem

sina varor tidigare. En del av respondenterna menade på att de gärna lägger extra pengar men

däremot menade vissa att det är onödigt ifall de inte är kris att få hem varan. En respondent

menade att “Ja, jag hade kunnat betala mer om det var garanti på att man fick varorna samma

dag” men att det annars inte är värt att betala mer.

4.5.2 Krav vid onlineköp

De krav vid onlineköp som presenterades i gruppintervjun var dels att leveransen ska vara snabb

och dels att transparensen av företaget utgör en viktig faktor när man handlar online.

Respondenterna menar att de är viktigt för dem att enkelt hitta materiallista eller

innehållsförteckning på både kläder och produkter för att sedan kunna göra ett aktivt val om man

vill stödja det företaget eller inte. Respondenterna talade för att när man handlar i fysiska butiker

kan fråga om hjälp av butikspersonal,  så vill de att samma typ av service ska kunna erbjudas

online för att man ska vara säker på att det man köper inte är fejkprodukter eller av fel materialval.

Som konsument ska man även kunna urskilja enkelt olika ingredienser och material som man

möjligtvis vill undvika, detta genom en väl informerad produktlista. Detta gäller även

transparensen kring leveranssättet för att man ska ha koll på hur och varifrån paketet fraktas.

Förmågan att spåra sitt paket efter och under ett köp uppmärksammades också och utgör, enligt
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respondenterna, en trygghet i att de vet var deras paket befinner sig. Genom att få den

informationen från leverantörerna ska man kunna räkna ut när ens paket kommer att anlända och

därmed planera utefter det. Betalningssäkerhet är också en viktig faktor och Klarna lyftes som

företag på grund av att de erbjuder att man kan betala efter man fått sin produkt för att man ska

slippa ligga ute med pengar ifall man sedan väljer att skicka tillbaka produkten.

Användarvänligheten är också en faktor då respondenterna menar att det inte bör vara krångligt att

hitta och navigera runt på en hemsida.

4.5.3 Leverans av produkter

När det kommer till leveranssätt så verkade ett flertal valmöjligheter av leveransalternativ vara

positivt. Flera av respondenterna föredrog att paketen levereras till brevlåda eller utanför dörren.

Några av respondenterna menade på att de inte ser något större problem med att hämta ut det vid

ett postombud. Däremot så menade en respondent att den tidigare föredrog att hämta ut sina paket

vid ett postombud på grund av bekvämlighetsskäl, men nu inte alls ser det som ett alternativ när

det finns flera valmöjligheter idag.

4.5.4 Ny teknik

I diskussionen kring drönare och leveransrobotar som leveransmedel så uttryckte respondenterna

att det ansågs vara spännande och nytänkande. Däremot tyckte respondenterna att det lät lite

“sjukt” men de talade även för att de ofta blir chockade innan ny teknik implementeras och sätts i

bruk, för att man inte kan se det fungera i praktiken innan implementering.
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5. Analys

Nedan presenteras en analys på resultatet som gjorts från datainsamlingarna och genomförda

undersökningar. Analysen knyts an till de teorier och tidigare forskning som presenteras ovan i

uppsatsen. Analysen refererar till transkriptionerna av de genomförda kvalitativa intervjuerna

från fokusgrupperna samt intervjuerna med Head of Q-commerce för Foodora AB, intervjun med

CFO på Airmee samt intervjun med Managing director från DHL.

5.1 E-handel

5.1.1 E-handels utveckling

Utvecklingen av elektronisk handel (E-handel) har skapat möjligheter för organisationer att nå ut

till större målgrupper, räckvidder och därmed bredda sina marknader (Handelsrådet 1995, s. 2).

Resultatet från intervjuerna med fokusgrupp 1 och 2 visar på en ökad konsumtion via e-handel där

köp sker mellan 3 gånger i veckan till 3 gånger i månaden (se bilaga 8 & 9). Jílková och Královás

(2019, ss. 109-110) talar för att förbättrade levnadsstandarder och öppna gränser har påskyndat

utvecklingen av e-handel och gjort det enklare att handla både nationellt och globalt. Intervjun

med respondenten från Airmee visade på att den elektroniska handeln har kommit att utvecklats så

att dagens konsumenter inte längre utgår enbart på produktutbud utan vilka leveransalternativ som

erbjuds (se bilaga 4). Rådmark (2009, s. 9) talade för att i ett tidigt stadie i e-handels framväxt var

förväntningarna från organisationer att det skulle bli en större konkurrens mellan företag som i sin

tur kunde leda till lägre priset. Ur konsumenternas perspektiv fanns det istället en viss tveksamhet

mot den nya typen av handeln som växt fram (ibid.). Intervjun med fokusgrupp nummer 2 visade

inte på någon tveksamhet kring e-handel utan respondenterna talade för att de handlar mer online

idag än vad de någonsin gjort (se bilaga 9). Att det idag finns säkra betalningsalternativ är en

bidragande faktor till ökningen av elektronisk handel (Klarna 2020). Intervjun med Foodoras

Q-handelschef talade för förändringar i levnadssituationer, exempelvis på grund av pandemin

Covid-19 är en bidragande faktor till en utveckling av e-handeln då nya behov växer fram (Se

bilaga 2).
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5.1.2 Förändringar i konsumentbeteende

En snabbare teknisk utveckling i kombination med högre krav från konsumenter ställer

E-handelsföretag i en utmanande position (Svensk Handel 2019a, s. 7). Handeln är inne i

dynamisk fas som påverkar konsumentbeteenden på olika sätt (ibid.). Respondenterna från

fokusgrupp 1 talade för en ökad handel online, där allt från genomförda köp, 3 gånger i veckan till

3 gånger i månaden benämndes (se bilaga 8). Produkter som respondenterna är bekanta med och

har erfarenhet sedan tidigare är saker som de skulle kunna tänka sig att beställa online istället.

Svensk Handel (2019a, s. 5) styrker båda fokusgruppernas insikter (se bilaga 8 & 9) då de menar

en ökad omsättning av e-handeln i Sverige. Kraven som ställs på e-handelsföretag är bland annat

snabbare leveranstider, billigare frakt och en större flexibilitet för konsumenten (ibid.).

Respondenterna från fokusgrupperna menar att kraven på e-handelsföretag ökar i takt med hur

mycket man själv handlar online (se bilaga 8 & 9). Fokusgrupperna talar för en ökad

normalisering kring olika former av leveransalternativ och anser att man som konsument idag kan

ställa de kraven (se bilaga 8 & 9). Resultatet i från intervjun med fokusgrupperna menar att man

som konsument idag har en ökad press på e-handelsföretag då man enkelt kan jämföra

produkterna, leveransalternativen och betalningsalternativen med varandra (se bilaga 8 & 9). Detta

leder till en ökad förväntan hos konsumenten då e-handelsföretag ställs mot varandra och jämförs

(ibid.). Ur ett organisatoriskt perspektiv har det visat sig genom att det primära fokuset har skiftat

från tillväxt till effektivisering och lönsamhet (Postnord 2019, s. 15). Fokusgruppernas argument

kring ökade krav stärker Svensk Handels (2016, s. 31) studie där de menar att 40% av ungdomarna

som deltog i deras studie talar för att leveranstiden för en beställning är avgörande för köpet.

Respondenten, CFO på Airmee belyser även att förväntan på en snabbhet, flexibilitet och val av

leveransalternativ har ökat från konsumenterna (se bilaga 4). Studien genomförd av Svensk handel

(2016, s. 31) talar även för att i framtiden förväntas respondenterna att kunna få sina paket

levererade samma dag som beställningen görs. Respondenterna från första fokusgruppen menar

även på att hemsidan ska kännas trovärdig, trygg och transparent i dess innehåll innan köpet

genomförs (se bilaga 8). Airmee belyser att nio av tio kunder vill vara delaktiga i

leveransprocessen och ha möjlighet till att välja var och när deras produkter ska vara levererade

(Airmee u.å “Enterprise”). Flexibla leveransalternativ är något som styrker kundnöjdheten

avsevärt menar respondenten (se bilaga 4).
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I båda fokusgrupperna så nämns det att säkerhet kring betalningar som en viktigt faktor när det

kommer till att handla online (se bilaga 8 & 9). Däremot så förväntar sig konsumenterna en snabb

och smidig betalning. Betalningslösningar som Swish och Klarna nämns som enklare att använda

för att de är smidigare. Det faktum att Klarna erbjuder att man kan få hem sina varor först innan

man betalar ansågs vara något positivt då man inte behöver ligga ute med pengar (ibid.) Resultatet

stämmer överens med den undersökning som utfördes av Insight Intelligence (2016) där de

framförde att Swish och Klarna ligger i framkant av betalningssätt när svenskar själv får

valmöjligheten att bestämma. Konsumenterna förväntar sig idag smidiga och snabbare betalningar

(ibid.). Rådmark (2009, s. 9) menar att det rådde en stor osäkerhet mot betalningslösningar i början

av 1990-talet i samband med e-handelns framväxt. Rädslan för bedrägeri var stor men eftersom

bankernas förslag på säkra elektroniska transaktioner (Secure Electronic Transaction) så skapades

en acceptans för betalningar online som sedan verkar kommit att leda till en bredare acceptans för

nya digitala betalningslösningar för att matcha de nya behoven för snabba och smidiga betalmedel.

5.1.3 Quick commerce (Q-handel)

Intervjun med Foodoras Q-handelschef talar även för förändringar i konsumentbeteenden. Hen

talar om att hemmet är det nya navet, där behovet av snabb hemleverans ökar, vilket är en följd av

Covid-19 (se bilaga 2). Hen belyser även på en snabbare teknisk utveckling och en ökning bland

leveransalternativ. Ett leveransalternativ som Foodora har lanserat för att bemöta kundernas nya

behov är Q-handel (Quick commerce). Detta leveransalternativ implementerades för att styrka

dess konkurrenskraft på e-handelsmarknaden (se bilaga 2). Genom Foodoras plattform möjliggör

de för andra retailkedjor att ansluta sig och därmed starta upp en egen digital butik (ibid.).

Zhang et al. (2011, s. 192) belyser vikten av kundlojalitet då det är dyrare att vinna nya kunder än

att behålla de befintliga kunderna. Ur ett organisationsperspektiv kan det därmed vara av stor vikt

att värna om det redan befintliga kundrelationerna (ibid.). Handelsrådet (2017, s. 7) talar för att ny

teknik och nya digitala lösningar är en bidragande faktor till förändringar av konsumentbeteendet.

Detta då nya tekniska lösningar bidrar till fler alternativ att tillfredsställa sina kunders nya

konsumentbehov inom leveransalternativ och flexibilitet (ibid.). Både Head of Q-commerce

Foodora AB och CEO Airmee AB förklarar att de är medvetna om förändringen i deras kunders

beteende och krav och därför arbetar med ständig utveckling för att möta dessa (se bilaga 2 & 4).

Hade de inte anpassat sig och utvecklas så kan det vara svårare att behålla sina befintliga kunder

(ibid.). Managing Director på DHL ställer sig däremot kritisk mot begreppet quick-commerce då
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han menar att om e-handeln ska präglas av låga priser och hållbara och miljömedvetna leveranser

så kan det vara svårt att kombinera det med snabbhet, precision och små volymer (se bilaga 6).

5.2 E-logistik

5.2.1 Miljöpåverkan

E-handeln påstås vara ansvariga för en hög påverkan på miljömässig hållbarhet (Siragusa et al.

2020). De ökande antalet skåpbilar har bidragit till en ökning av växthusgasutsläpp som blivit allt

viktigare att minska på för en hållbar utveckling (ibid.). Ur ett konsumentperspektiv så kan det

vara svårt när man handlar en produkt online att veta den totala miljöpåverkan som uppstår i flera

led före och efter konsumtion (Konsumentverket 2018, s. 10). För de miljöintresserade så är de

viktigt att kunna göra ett aktivt val vid val av leveransmedel och för de icke-miljöintresserade,

omedvetet kunna göra bra val för miljön (ibid.). Respondenterna från den första fokusgruppen

lyfte vikten av att kunna välja ett miljövänligare alternativ (se bilaga 8). Airmee arbetar hårt för att

uppnå både snabba och hållbara leveranser (se bilaga 4). De menar att konsumenterna kräver det

och att det är deras uppgift att med hjälp av ny teknik möjliggöra det för sina kunder. Deras

främsta mål är att vara den ledande spelaren som möjliggör hållbara samma dag-leveranser (ibid.).

DHL ha vunnit pris för Sveriges mest hållbara logistikföretag enligt Nordens största

varumärkesundersökning och har som mål att uppnå noll nettoutsläpp från deras transporter (DHL

2020).

5.2.2 Sista-milen leverans

För att E-handelsföretag ska kunna bemöta förändringarna i konsumentbeteende i form av snabba,

flexibla och billiga leveranser i takt med allt högre volymer bör e-handelsföretag implementera väl

fungerande sista-milen alternativ (Reyes, Savelsbergh och Toriello 2017, s. 72). Sista-milen

definieras som den slutgiltiga delen av leveransprocessen, där produkten levereras till kunden

(Capgemini 2018, s. 3). Respondenterna från både fokusgrupperna talade för att förväntningarna

kring en snabb leverans och kostnadsfri sista-milen leverans var avgörande för deras

köpupplevelse (se bilaga 8 & 9). Den ökade mängden volym av paket har bidragit med utmaningar

för e-handelsföretag då det har blivit av större vikt att kunna tillfredsställa konsumenterna genom

leverans (ibid.). I intervjun med Airmees Chief Financial officer (CFO) belyser hen att dagens

konsumenter kräver snabba och hållbara leveranser. Respondenten talar för att det är deras uppgift

som organisation att möjliggöra de snabba och hållbara leveranserna, tillsammans med nya
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tekniska lösningar (se bilaga 4). Leveranserna till kunderna ska ske med stor flexibilitet för att

kunna anpassa sig efter kunden och inte vice versa, leveranserna ska även vara emissionsfritt

(ibid.). Shashank et al. (2011) styrker publikationen ovan då de belyser att faktorer som leverans

och fraktavgift har en stor inverkan på konsumenternas köpkraft. Därav kan väl fungerande

sista-milen leverans och flexibla leveransalternativ styrka organisationers konkurrenskraft på

e-handelsmarknaden (ibid.). Med hjälp av dagens teknik finns det flertal olika lösningar som kan

bidra till en kundorienterad sista-mil leverans, exempelvis paketskåp, drönare och robotar. Reyes,

Savelsbergh och Toriello (2017 s. 71) talar istället för att effektivitet vid sista-milen leverans kan

genomföras på två sätt. Det ena alternativet är att minska avståndet mellan konsumenterna och

leveranscenter samt att minska på antalet missade leveranser (ibid.). I intervjun med Head of

Q-commerce Foodora AB talade hon för att via Foodoras plattform kan andra organisationer

öppna sin digitala butik och därmed använda deras leveransservice (se bilaga 2). För

konsumenterna innebär det att de kan få leverans samma dag och i vissa fall, inom en halvtimme,

både i form av blommor, mat och böcker (ibid.). Detta visar på hur Foodora arbetar med att

minska avståndet mellan leveranscenter och konsumenter, vilket möjliggör till den korta och

effektiva leveransservicen som Foodora erbjuder.

Deutsch och Golany (2018, s. 251) talar för att sista-milen leverans är den dyraste delen av

leveransprocessen och kostar upp till 28% av totala leveranskostnaden. Detta bör e-handelsföretag

ta i beaktande då den höga pris procenten bör jämföras mot vilket värde det kan skapa för

kunderna att ha en snabb och effektiv sista-milen leverans. Deutsch och Golany (2018 s. 251)

belyser att det har skett kostnadseffektiva förbättringar med sista-milen leveranser till konsumenter

som har haft en stor betydelse för e-handeln. Till följd av de förändrade konsumentkraven som

lyftes upp i intervjuerna med fokusgrupperna där aspekter som snabb leverans, fri frakt, fria

returer och en säker betalning sätter det press på en fungerande och effektiv sista-milen leverans

för e-handelsföretag (se bilaga 8 & 9). Under intervjun med första fokusgruppen nämndes det

också att man som kund idag jämför hur olika företag arbetar med sista-milen och skapar

förväntningar på hur man som kund förväntar sig att andra e-handelsföretag ska arbeta (se bilaga

8).

5.2.3 Samarbete med andra aktörer

Till följd av att sista milen-leverans har blivit en allt viktigare strategi så innebär det inte att man

som företag behöver stå för allt själv (Capgemini 2018, s. 3). På liknande sätt som företag
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outsourcar vissa avdelningar så kan sista mil-leveransen till kunden skötas externt. Digitala

plattformar har kommit att förändra hur människor agerar i dagens samhälle inom olika kategorier

(Reuver, Sorensen & Basole 2017). Konkurrensen kretsar inte längre kring hur värdekedjan styrs

utan bygger på att locka användare som är kopplade till en plattform. Detta har lett till en radikal

förändring av strategitänkande från konkurrens till samarbete mellan olika aktörer (ibid.).

Foodoras arbetar med den tredje generationens handel och välkomnar företag att ansluta sig till sin

plattform (Mynewsdesk 2020a). Detta menar Head of Q-commerce öppnar upp nya alternativ för

företag där deras plattform möjliggör för andra företag att stärka sin digitala affär (se bilaga 2).

Med Foodora som samarbetspartner kan även företag nå ut till nya kunder och bredda sina affärer

(ibid.). Airmee är också ett företag som erbjuder en plattform där e-handlare och

logistikleverantörer samarbetar för att uppnå flexibla och säkra leveranser (Airmee u.å.a “

FAQ”)(se bilaga 4). Airmee och Foodora är två företag som båda har möjliggjort en mer flexibel

leverans till kunden (Foodora u.åa; Airmee u.åa “FAQ”.). Respondenter i den andra fokusgruppen

belyser vikten av att kunna spåra sina paket och menar att en ökad trygghet med att veta vart sina

paket är belägna för att kunna planera och orientera kring den informationen (se bilaga 9). Lee och

Wang (2002) belyser hur internet har utvecklat hur olika leverantörer samarbetar och

kommunicerar eftersom det även krävs ett informationsutbyte mellan dem. Det är viktigt att det

finns en länk mellan de olika aktörernas system för att kunna följa order från start till slut (ibid.).

Spårning av paket är därför, utifrån studien, viktigt för både konsumenter och leverantörer.

Managing Director på DHL menar att de erbjuder en digital lösning för deras chaufförer och

mottagarna som ger dem möjligheten att, genom en applikation, kontrollera och följa upp

leveransen (se bilaga 6). De har köpt upp en applikation som blivit anpassad efter deras

verksamhet och knyter sig till flera av deras interna system. De erbjuder även som komplement till

sina kunder, applikationen Mina Paket som konsumenter kan använda för att spåra och följa upp

leveranser.

Paketskåp är en logistiklösning som har ökat mycket på både nationella och internationella

marknader (Vakulenko, Hellström & Hjort 2019, s. 421). Paketskåpens framgång kan förklaras

med den effektiva algoritmen som tekniken ger åt båda sidor av B2C-interaktionen (ibid.).

Respondenterna vid fokusgrupperna hade många positiva kommentarer kopplade till paketskåp

(Se bilaga 8 & 9). De kommentarer som togs upp var dels att de är snabbare än många andra och

att man slipper stå i kö som man annars ofta behöver göra vid ett ombud. Den nackdelen som

lyftes var att man inte får så lång tid på sig att hämta ut paketet innan det skickas tillbaka (ibid.). Å
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andra sidan, om konsumenterna väljer instabox för att det går snabbt, så kanske det inte berör de

eftersom de ändå vill hämta ut paketet direkt.

Crowdsourcing är också ett alternativ e-handelsföretag kan använda sig av vilket innebär att

företaget ansluter sig till en leveransplattform där privatpersoner även kan ta på sig jobbet för att

hämta och leverera paket (Castillo et al. 2018). Däremot menar Castillo et al. (2018) att deras

studie visar att crowdsourcing som logistiklösning inte är lika effektivt när det kommer till

“i-tid-leveranser”. Studien visade däremot att crowdsourcing logistik hade en högre kapacitet när

det gäller “totala leveranser”. Eftersom högre krav sätts på leveranstiden så kanske inte

crowdsourcing logistiklösning är den optimala. Å andra sidan så kan det vara effektivt som en

buffertlösning eller överkapacitet när oförutsedda antal paket flödar (Castillo et al. 2018). I en

rapport från Svensk Handel (2016, s. 31) visar det förväntningarna för framtiden ligger i samma

dag-leverans. Med en crowdsourcing logistiklösning som överkapacitet skulle det kunna innebära

att fler konsumenter förmodligen får sina paket inom samma dag men kanske får de paketet senare

den dagen än väntat.

5.3 Ny teknik

Det finns flera olika aktörer som arbetar med nya digitala innovationer för att optimera sin sista

mil-leverans som kan vara viktiga förebilder. Artikeln skriven av Mangeriacina et al. (2019)

föreslår olika tekniska lösningar som kan vara lämpliga att undersöka för sista mil-leverans. Två

lösningar analyseras utifrån den data som insamlats av respondenterna i fokusgruppen.

Amazons pilottester med deras PrimeAir har ansetts som lyckad (Amazon u.å). De ser stor

potential i drönare som leveransmedel eftersom de kan leverera paket snabbare än via andra

transportmedel (ibid.). I intervjun med Head of Q-commerce från Foodora belyser hon

organisationens vision och övertygelse som “We will always be there for you” (se bilaga 2) och

menar att deras infrastruktur är redo och kan därmed leverera vart som helst. En implementation

av drönare som leveransmedel skulle kunna utveckla och bredda Foodoras leveranskraft vid sista

milen ytterligare. Jones (2017) håller också med om att drönarleveranser kommer bli aktuellt och

attraktivt inom några år. Jones (2017) menar även att drönare kan vara en lösning på den stora

miljö- och energiförbrukningen som leveranser vis sista milen annars bidrar mycket till (ibid.)

Tidigare studier på kundens perspektiv gjorda av Yoo et al. (2018) talar för att konsumenter känner
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sig skeptiska när det kommer till drönarleveranser. Det styrks även av den undersökning som

utfördes i den första fokusgruppen där respondenterna hade svårt att förstå hur drönare skulle

kunna leverera paket på ett säkert och smidigt sätt (se bilaga 8). Å andra sidan så kan det vara

svårt att se nya innovationer fungera i praktiken innan de har sätts i bruk som nämns av

respondenter i den andra fokusgruppen (se bilaga 9). Säkerhet är något som Amazon arbetar

mycket med för att motbevisa de fördomar som finns för att sedan kunna möta de kundkrav som

konsumenterna har (Amazon u.å.). De hinder som finns idag för kommersiella drönare hindrar

implementeringen (Jones 2017). “Vänta och se” strategin är däremot något som företag också

borde ha för att se ifall det kan vara värt att eftersträva Amazon.

Bud- och leveransrobotar är också en ny digital lösning som kan komma att bli mer vanligt på

stadens gator (Transport och logistik 2019). Chief Financial Officer (CFO) på Airmee (se bilaga 4)

belyser att deras mål för framtiden är att kunna erbjuda mer flexibla leveransmöjligheter.

Robotarna kan, likt drönare, möta de konsumentbehoven som innebär att man vill kunna anpassa

sin leverans till den plats man befinner sig på och inte behöva ha en fast punkt som hemmet eller

kontoret (ibid.) Flera länder har redan leveransrobotar som agerar som en sista-milen aktör,

exempelvis Starship-robotar och ANYmal robotar (Starship u.å; Antiboitics u.å.). Reaktionerna

från respondenterna i fokusgrupp 1 var även här likt drönare, att man inte riktigt kunde se det

fungera i praktiken (se bilaga 8). Respondenterna hade svårt att förstå hur det skulle se ut om en

stad var täckt med leveransrobotar som bär på flertal paket (se bilaga 8). Kims (2014) teori om

användaracceptans menar att det är viktigt när ny teknik införs att fokus ligger på tidig användning

och entusiaster istället för att fokusera på de allmänna slutanvändare. De punkter som diskuteras

av respondenterna är snarare användbarhet och bekvämlighet (se bilaga 8) vilket Kim (2014) då

menar är mindre viktigt vid införande av ny teknik utan fokus bör ligga på att skapa en

användaracceptans.
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6. Diskussion

I takt med en ökad konkurrens bland e-handelsföretag så får även konsumenterna fler alternativ

och välja mellan vilket leder till att de blir mer bekväma. Studiens resultat visade på att

konsumenter menar att företag som lyckas med något bra som exempelvis kort leveranstid så

sätter det en standard på vad konsumenterna förväntar sig av andra liknande företag. Dagens

konsumenter ställer e-handelsföretagen och dess leveransalternativ mot varandra och jämför de

olika alternativen som erbjuds. E-handelsföretag och leveransföretag bör ta dessa faktorer i

beaktande för att kunna konkurrera på e-handelsmarknaden. Resultatet från studien visar på att

implementering av digitala logistikverktyg likt paketlås, digitala plattformar eller quick-commerce

kan tillfredsställa konsumenternas behov. Paketlås uppskattades mycket som en digital lösning

eftersom de bidrar till många positiva aspekter för kunden men även för företagen. Lösningen är

kundorienterad och kräver att kunden gör sitt, och hämtar ut sina paket. Majoriteten i

fokusgrupperna var skeptiska till drönare och leveransrobotar. Det kan förklaras med att det är så

pass nytt och än inte etablerat vilket leder till att det är svårt för konsumenter att tänka hur det ska

fungera i praktiken och därmed har svårt att skapa en användaracceptans. Med de stora företagen

som utför pilottester på både drönare och leveransrobotar som kommersiella leveransmedel så kan

det ändå vara en möjlig och effektiv lösning på de miljöproblem som finns idag samt en lösning på

konsumenters nya behov. Genom att samarbeta med aktörer som Foodora AB, Airmee AB och

DHL som arbetar ständigt med optimering av deras leveranser så kan företag vara en del av deras

digitala plattform som kan stärka företagets digitala affär och bredda sina marknader.

Crowdsourcing kan också vara ett alternativ som en buffertlösning när oväntade höga antal paket

behöver levereras. Detta för att  minska antal förseningar för att förhindra kundmissnöje. Privat

konsumtion står för en stor del av de växthusgas som släpps ut i dagens samhälle. För ett

företagsperspektiv så behövs det transparens så att miljöintresserade kan göra aktiva val när det

kommer till både deras inköp och val av leverans.

6.1 Egna tolkningar/insikter

Under studiens gång var distansarbetet till följd av restriktionerna av Covid-19 en faktor för

arbetet. Datainsamlingsmetoderna var tvungna att anpassas utifrån samhällsrestriktionerna vilket

ledde fram till att använda en fokusgrupp som datainsamlingsmetod. Ur ett läsarperspektiv kan

detta problematiseras i form av respondenterna i fokusgruppernas svar var vinklade till vad dom
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tror att vi vill ha för svar. Detta kan innebära att någon annan möjligtvis skulle kunna tolka svaren

olika, vilket innebär i sin tur en lägre reliabilitet än önskat.

6.2 Kritik mot studien

Något som vi misstänkte innan studien startade var att det skulle vara en svårighet i att analysera

ny teknik som än inte etablerats i Sverige, och heller inte fullt etablerat i andra länder. Å andra

sidan så fanns det mycket teori om de pilottester som utförts kring drönare samt flera exempel på

hittills lyckad implementering av leveransrobotar. Eftersom det fortfarande finns lagar och hinder

för implementering så hade det varit intressant, som vi skrev ovan, att se hur denna typ av uppsats,

med liknande frågeställning, hade sett ut om några år. Likt svårigheterna med ny teknik var det

även en utmaning att hitta empiri kring Q-handel. Detta då Q-handel är ett relativt nytt begrepp

och som ännu inte heller är väletablerat på den svenska e-handelsmarknaden.

Det som kan ses som en kritisk faktor i undersökningen är att respondenter från de kvalitativa

intervjuerna är att personerna har en högt uppsatt position inom företaget. Detta kan innebära att

de kan ha en stark lojalitet till företag och därmed vinkla svaren på resultatet. Respondenterna kan

även ha valt att inte dela med sig av interna processer och mål för att riskera att det kommer ut till

deras konkurrenter.

6.3 Vidare forskning

För vidare forskning kring sista-milen leveranser och användaracceptans kan det vara av intresse

att undersöka hur ett e-handelsföretag arbetar med implementering av drönare och leveransrobotar

inom dess organisation. En alternativ forskningsfråga kan vara att undersöka hur bemötandet av

den nya tekniken tas emot på den svenska e-handelsmarknaden. För vidare forskning kring

användaracceptans så kan det vara intressant att gå djupare in i det ämnet och få en inblick i hur

företag anpassar sig till detta. Det kan även vara intressant att se om organisationer har en strategi

kring detta och om de aktivt kanske väljer att vara “second mover” iställer för en “first mover” i en

“vänta och se” strategi.
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7. Slutsatser

Frågeställning i denna genomförda kvalitativa studien är: Hur kan leveransföretag möta kunders

krav på sista mil leveranser genom implementering och användning av digitala och tekniska

logistikverktyg. Slutsatserna som kan dras utifrån denna studie är:

- Studien visar på att dagens konsumenter är mer kräsna, medvetna och bekväma gällande

leveransalternativ och flexibla, snabba och billiga sista-milen leveransalternativ kan vara

avgörande faktorer för konsumenternas kundnöjdhet.

- Sista-milen leveranser går mer mot mottagarstyrning, vilket innebär att mottagare ställer ännu

högre krav på individuell anpassning gällande leveransalternativ.

- Samarbete med andra aktörer kan vara effektivt för att stärka sin konkurrens inom

e-handelsmarknaden. Foodoras digitala q-handelsplattform som möjliggör för andra aktörer att

anknyta sig är ett bra exempel på varför det kan löna sig att samarbeta med andra aktörer.

- Crowdsourcing kan användas som en buffertlösning för sista mil-leverans.

- Det bör finnas både medvetna och omedvetna val för konsumenter vid leverans som gynnar

miljön för både miljöintresserade och icke-miljöintresserade. Studien visar på vikten av ett

hållbarhetstänk inom leveransbranschen då det har visat sig vara avgörande ur

konsumentperspektiv.

- Paketlås som digital lösning är både smidig och uppskattad men implementering av drönare

och leveransrobotar som en logistiklösning vid sista-milen leverans anses osäkert från

konsumenter.

46 av (58)



Källförteckning

Airmee (u.åa.). FAQ - Airmee.

https://www.airmee.com/faq/ [Hämtad 2020-11-16]

Airmee (u.åb.). Enterprise.

https://www.airmee.com/enterprise/ [Hämtad 2020-11-16]

Airmee (u.åc.). Technology.

https://www.airmee.com/technology/ [Hämtad 2020-12-29]

Anybotics (u.å.). ANYmal C. https://www.anybotics.com/anymal-legged-robot/#overview

[Hämtad 2020-11-14]

Amazon (u.å.) Amazon PrimeAir.

https://www.amazon.com/Amazon-Prime-Air/b?ie=UTF8&node=8037720011 [Hämtad

2020-11-11]

Alvehus, J. (2019). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. Utgåva 2, Liber. ISBN:

9789147129393

Bring (u.åa.). Om Bring.

https://www.bring.se/om-bring [Hämtad 2021-01-03]

Bring (u.åb.). Hemleverans av paket.

https://www.bring.se/ehandel/leveransalternativ/hemleverans-av-paket [Hämtad 2021-01-03]

Bring (2019). Våra miljömål. https://www.bring.se/miljo/miljomal [Hämtad 2020-12-01]

Budbee (u.å.) Om oss. https://budbee.com/se/om-oss/ [Hämtad 2021-01-02]

47 av (58)

https://www.airmee.com/faq/
https://www.airmee.com/enterprise/
https://www.airmee.com/technology/
https://www.anybotics.com/anymal-legged-robot/#overview
https://www.amazon.com/Amazon-Prime-Air/b?ie=UTF8&node=8037720011
https://www.bring.se/om-bring
https://www.bring.se/ehandel/leveransalternativ/hemleverans-av-paket
https://www.bring.se/miljo/miljomal
https://budbee.com/se/om-oss/


Butiksnytt (2020). Budbee utmanar nu Instabox.

https://www.butiksnytt.se/budbee-utmanar-nu-instabox/ [Hämtad 2021-01-03]

Capgemini (2018). The last-mile delivery challenge.

https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2019/01/Report-Digital-–-Last-Mile-Delivery-Ch

allenge1.pdf [Hämtad 2020-11-01]

Castillo, V., Bell, J., Rose, W & Rodrigues, A. (2018). Crowdsourcing Last Mile Delivery:

Strategic Implications and Future Research Directions. Journal of Business Logistics 39(1): 7–25

DHL (2021). Om oss.

https://www.dhl.com/se-sv/home/om-oss.html [Hämtad 2021-01-07]

DHL (2020). Hållbarhet.

https://www.dhl.com/se-sv/home/om-oss/hallbarhet.html [Hämtad 2021-01-07]

DIBS (2019). Svensk e-handel 2019.

https://info.dibs.se/hubfs/Svensk%20e-handel%202019/Rapport/SE_DIBS_2019_digital.pdf?hsCt

aTracking=250b20e6-f461-4a95-8ec4-3af4ce0463ac%7C21eec2c2-c992-44e7-8527-3e3f1c4ea19

9 [Hämtad 2021-01-04]

Deutsch, Y., Golany, B. (2018). A parcel locker network as a solution to the logistics last mile

problem. International journal of production research, 17 January 2018, Vol.56(1-2), pp.251-261

Early Bird (u.å). Så fungerar det

https://earlybird.delivery [Hämtad 2020-12-05]

Foodora (2020a). Om oss.

https://www.foodora.se/contents/om-oss [Hämtad 2020-11-09]

48 av (58)

https://www.butiksnytt.se/budbee-utmanar-nu-instabox/
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2019/01/Report-Digital-%E2%80%93-Last-Mile-Delivery-Challenge1.pdf
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2019/01/Report-Digital-%E2%80%93-Last-Mile-Delivery-Challenge1.pdf
https://www.dhl.com/se-sv/home/om-oss.html
https://www.dhl.com/se-sv/home/om-oss/hallbarhet.html
https://info.dibs.se/hubfs/Svensk%20e-handel%202019/Rapport/SE_DIBS_2019_digital.pdf?hsCtaTracking=250b20e6-f461-4a95-8ec4-3af4ce0463ac%7C21eec2c2-c992-44e7-8527-3e3f1c4ea199
https://info.dibs.se/hubfs/Svensk%20e-handel%202019/Rapport/SE_DIBS_2019_digital.pdf?hsCtaTracking=250b20e6-f461-4a95-8ec4-3af4ce0463ac%7C21eec2c2-c992-44e7-8527-3e3f1c4ea199
https://info.dibs.se/hubfs/Svensk%20e-handel%202019/Rapport/SE_DIBS_2019_digital.pdf?hsCtaTracking=250b20e6-f461-4a95-8ec4-3af4ce0463ac%7C21eec2c2-c992-44e7-8527-3e3f1c4ea199
https://earlybird.delivery
https://www.foodora.se/contents/om-oss


Foodora (2020b). Aktuellt.

https://www.foodora.se/contents/aktuellt [Hämtad 2020-11-09]

Insights Intelligence (2016). Sverige betalar 2016.

https://www.bankgirot.se/globalassets/dokument/ovrigt/sverige-betalar-2016.pdf [Hämtad

2020-11-09]

Jones, T. (2017). International Commercial Drone Regulation and Drone Delivery Services.

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1700/RR1718z3/RAND_RR171

8z3.pdf [Hämtad 2020-11-15]

Handelsrådet (1995). Elektroniska marknader - dagligvara och vision.

https://handelsradet.se/wp-content/uploads/2014/11/TELDOK_Info_15_1995_Vedin_Elektroniska

_marknader.pdf [Hämtad 2021-01-03]

Handelsrådet (2017). Det nya detaljhandelslandskapet.

https://handelsradet.se/wp-content/uploads/2017/02/2017-1-Handeln-rustar-for-multikanal.pdf

[Hämtad 2020-12-02]

Instabox (u.å). FAQ.

https://instabox.io/se-sv/faq [Hämtad 2021-01-03]

Kim, H. (2014). Original Acceptability engineering: the study of user acceptance of innovative

technologies. Journal of Applied Research and Technology.

Kjellsdotter Ivert, L., Kalantari, J., Hiselius, L., Henriksson, P., & Karlsson, J. (2020).

Energieffektiv distribution av dagligvaror vid ökad e-handel genom transporteffektiv logistik och

minskade bilresor (VTI rapport). Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-15635

49 av (58)

https://www.foodora.se/contents/aktuellt
https://www.bankgirot.se/globalassets/dokument/ovrigt/sverige-betalar-2016.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1700/RR1718z3/RAND_RR1718z3.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1700/RR1718z3/RAND_RR1718z3.pdf
https://handelsradet.se/wp-content/uploads/2014/11/TELDOK_Info_15_1995_Vedin_Elektroniska_marknader.pdf
https://handelsradet.se/wp-content/uploads/2014/11/TELDOK_Info_15_1995_Vedin_Elektroniska_marknader.pdf
https://handelsradet.se/wp-content/uploads/2017/02/2017-1-Handeln-rustar-for-multikanal.pdf
https://instabox.io/se-sv/faq
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-15635


Klarna (2020). Om oss.

https://www.klarna.com/se/om-oss/ [Hämtad 2021-01-05]

Lam & Li (2015) Fung Business Intelligence Center.

https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/Crowdsourced%20Delivery- SEP.2015.pdf

[Hämtad 2020-11-28]

Lee L.H & Wang S. (2002). Supply chain integration over the internet. Supply chain management:

Models, Applications and research direction, 62, 13-17.

Livsmedelsnyheter (2020). Sofia Gunnmo är Nordens första q-handelschef.

https://www.livsmedelsnyheter.se/sofia-gunnmo-ar-nordens-forsta-q-handelschef/ [Hämtad

2020-11-20]

Mangiaracina, R,. Perego, A,. Seghezzi, A & Tumino, A. (2019). Innovative solutions to increase

last-mile delivery efficiency in B2C e-commerce: a literature review. Published by International

Journal of Physical Distribution & Logistics  Management, Volume 49 Issue 9.

Miscevic, G,. Tijan, E,. Zgaljic, D,. & Jardas,. M. (2018). Emerging trends in e-logistics.

Conference: 2018 41st International Convention on Information and Communication Technology,

Electronics and Microelectronics (MIPRO)

Miroslaw, M,. & Zdzislaw,. P. (2016). The Last Mile Issue and Urban Logistics: Choosing Parcel

Machines in the Context of the Ecological Attitudes of the Y Generation Consumers Purchasing

Online. Volume 16, 2016, Pages 378-393

Mynewsdesk (2020a). 180 butiker har anslutit till q-handel.

https://www.mynewsdesk.com/se/foodora-punkt-se/pressreleases/180-butiker-har-anslutit-till-q-ha

ndel-3036138 [Hämtad 2020-11-10]

50 av (58)

https://www.klarna.com/se/om-oss/
https://www.livsmedelsnyheter.se/sofia-gunnmo-ar-nordens-forsta-q-handelschef/
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0960-0035
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0960-0035
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0960-0035/vol/49/iss/9
https://www.researchgate.net/publication/profile/Gea_Miscevic
https://www.researchgate.net/publication/profile/Edvard_Tijan
https://www.researchgate.net/publication/profile/Drazen_Zgaljic
https://www.researchgate.net/publication/profile/Mladen_Jardas
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516306500#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23521465/16/supp/C
https://www.mynewsdesk.com/se/foodora-punkt-se/pressreleases/180-butiker-har-anslutit-till-q-handel-3036138
https://www.mynewsdesk.com/se/foodora-punkt-se/pressreleases/180-butiker-har-anslutit-till-q-handel-3036138


Mynewsdesk (2020b). Instabox slår nya rekord och bygger ut kapaciteten inför black friday.

https://www.mynewsdesk.com/se/instabox/pressreleases/instabox-slaar-nya-rekord-och-bygger-ut-

kapaciteten-infoer-black-friday-3041455 [Hämtad 2020-12-14]

Postnord (2019). PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

https://www.postnord.se/siteassets/pdf/rapporter/e-barometern-arsrapport-2019.pdf [Hämtad

2020-11-13]

Reuver, M., Sørensen, C. & Basole.,C. (2017). The digital platform: a research agenda. Journal of

Information Technology, 1-12.

Reyes, D,. Savelsbergh, M,. & Toriello, A. (2017). Vehicle routing with roaming delivery

locations. H. Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of

Technology, Atlanta, GA 30318, United State

Rådmark, H. (2009). Rätt väg till lyckad E-handel. SE:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009

Shashank., R., Thomas., Goldsby, J., Stanley. Griffis., E (2011). Electronic Logistics Service

Quality (e-LSQ): Its Impact on the Customer’s Purchase Satisfaction and Retention. Journal of

Business Logistics 32(2):167 - 179

Svensk Handel (2019a). Den fysiska handelsplatsen i en digital värld.

https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/ov

riga-rapporter/den-fysiska-handelsplatsen-i-en-digital-varld.pdf [Hämtad 2020-11-12]

Svensk Handel (2016). Det stora detaljhandels-skiftet.

https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/e-

handelsrapporter/det_stora_detaljhandelsskiftet_svenskhandel_20170120.pdf [Hämtad

2020-11-23]

51 av (58)

https://www.mynewsdesk.com/se/instabox/pressreleases/instabox-slaar-nya-rekord-och-bygger-ut-kapaciteten-infoer-black-friday-3041455
https://www.mynewsdesk.com/se/instabox/pressreleases/instabox-slaar-nya-rekord-och-bygger-ut-kapaciteten-infoer-black-friday-3041455
https://www.postnord.se/siteassets/pdf/rapporter/e-barometern-arsrapport-2019.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rao%2C+Shashank
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Goldsby%2C+Thomas+J
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Griffis%2C+Stanley+E
https://www.researchgate.net/publication/journal/2158-1592_Journal_of_Business_Logistics
https://www.researchgate.net/publication/journal/2158-1592_Journal_of_Business_Logistics
https://www.researchgate.net/publication/journal/2158-1592_Journal_of_Business_Logistics
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/ovriga-rapporter/den-fysiska-handelsplatsen-i-en-digital-varld.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/ovriga-rapporter/den-fysiska-handelsplatsen-i-en-digital-varld.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/e-handelsrapporter/det_stora_detaljhandelsskiftet_svenskhandel_20170120.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/e-handelsrapporter/det_stora_detaljhandelsskiftet_svenskhandel_20170120.pdf


Starship (u.å). A new kind of business.

https://www.starship.xyz/business/ [Hämtad 2020-11-10]

Siragusa, C., Tumino, A., Mangiaracina, R  & Perego, A. (2020). Electric vehicles performing

last-mile delivery in B2C e-commerce: An economic and environmental assessment. International

Journal of Sustainable Transportation.

SVD (2020). Foodora breddar - börjar snabbleverera från butiker.

https://www.svd.se/det-har-kan-ge-extra-fart-pa-e-handeln [Hämtad 2020-12-14]

Thirumalai, S. & Sinha, K.K. (2011). Customization of the online purchase process in electronic

retailing and customer satisfaction: An online field study. Journal of Operations Management, 29

(5), s.477–487.

TipTapp (u.å). TipTapp - Help’s on the way!.

https://www.tiptapp.com/en [Hämtad 2020-11-12]

Transportstyrelsen (2018). Svenska regler för obemannade luftfartyg från 1 feb 2018.

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygplatser/2018-1-5-nya-regler-for-o

bemannade-luftfartyg.pdf [Hämtad 2020-03-01]

Transport & Logistik (2019). Sista länken i logistikkedjan heter leveransrobotar.

https://www.transportochlogistik.se/20190821/9586/sista-lanken-i-logistikkedjan-heter-leveransro

botar [Hämtad 2020-12-01]

Vakulenko, Y., Hellström, D & Hjort, K. (2019). What's in the parcel locker? Exploring customer

value in e-commerce last mile delivery. Journal of Business Research.

52 av (58)

https://www.starship.xyz/business/
https://www.svd.se/det-har-kan-ge-extra-fart-pa-e-handeln
https://www.tiptapp.com/en
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygplatser/2018-1-5-nya-regler-for-obemannade-luftfartyg.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygplatser/2018-1-5-nya-regler-for-obemannade-luftfartyg.pdf
https://www.transportochlogistik.se/20190821/9586/sista-lanken-i-logistikkedjan-heter-leveransrobotar
https://www.transportochlogistik.se/20190821/9586/sista-lanken-i-logistikkedjan-heter-leveransrobotar


Vakulenko, Y., Shams, P,. Hellström, D & Hjort, K. (2019). Service innovation in e-commerce last

mile delivery: Mapping the e- T customer journey. Published by Journal of Business Research,

Volym 101, Pages 461-468.

Yin, R. K. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. Studentlitteratur. ISBN: 9789144078304.

Yoo, W., Yu, E & Jung, J. (2018). Drone delivery: Factors affecting the public’s attitude and

intention to adopt. Telematics and Informatics 35(6).

Zhang, Y., Fang, Y., Wei, K.-K., Ramsey, E., McCole, P. & Chen, H. (2011). Repurchase intention

in B2C e-commerce—A relationship quality perspective. Information & Management, 48 (6),

s.192–200.

53 av (58)

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01482963


Bilagor

Nedan följer de bilagor som refereras i uppsatsen.

Bilaga 1 - Intervjuguide till Head of Q-commerce Foodora AB

1: Anser ni att konsumentkrav kring sista mil-leveranser har förändrats? Om ja: på vilket sätt?

2: Hur kommer det sig att ni valt att satsa på q-handel?

3: Vad har ni för mål när det kommer till era sista mil-leveranser? -Varför anser ni att de målen är

viktiga?

4: Vad använder ni för digitala lösningar för att effektivisera sista mil-leveranser?

5: Hur tror ni att framtiden kommer att se ut när det kommer till sista mil-leveranser?

6: Vad är era planer och mål för framtiden?
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Bilaga 2 - Intervjuguide till CFO Airmee AB

1: Anser ni att konsumentkrav kring sista mil-leveranser har förändrats? Om ja: på vilket sätt?

2: Vad har ni för mål när det kommer till era sista mil-leveranser?

- Varför anser ni att de målen är viktiga?

3: Vad använder ni för digitala lösningar för att effektivisera sista mil-leveranser?

4: Hur tror ni att framtiden kommer att se ut när det kommer till sista mil-leveranser?

5: Vad är era planer och mål för framtiden?

6: Quick Commerce (Q-handel) - hur ser Airmee på det?
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Bilaga 3 - Intervjuguide Managing Director DHL

1: Anser ni att konsumentkrav kring sista mil-leveranser har förändrats? Om ja: på vilket sätt?

2: Hur kommer det sig att ni valt att satsa på q-handel?

3: Vad har ni för mål när det kommer till era sista mil-leveranser? - Varför anser ni att de målen är

viktiga?

4: Vad använder ni för digitala lösningar för att effektivisera sista mil-leveranser?

5: Hur tror ni att framtiden kommer att se ut när det kommer till sista mil-leveranser?

6: Vad är era planer och mål för framtiden?

7: Vad erbjuder ni för digitala hjälpmedel till era kunder?
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Bilaga 4 - Intervjuguide Fokusgrupper

1. Anser ni att era shoppingvanor online har förändrats de senaste åren? Om ja: Hur har de

förändrats?

2. Hur ofta handlar ni online?

3. Vad är era krav när ni handlar online?

4. Har era krav ökat på senaste åren?

5. Har ni preferenser på leveranssätt?

6. Vad är viktigt när ni beställer hem produkter online?

7. Vad kan leda till att ni inte beställer produkten online?

8. Vad skulle ni inte kunna tänka er beställa online (resultatet kan användas till framtida

forskning)?

9. Hade ni valt att lägga mer pengar om det innebar snabbare leverans? (inom samma dag)

10. Vad är er upplevelser av paketlås? Ex instabox?

11. Er uppfattning om drönare och robotar som leveransmedel?
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Bilaga 5 -  Handelsgenerationer
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Bild borttagen i digital version av upphovsrättsliga skäl.


