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Vad finns det för anledningar till att e-handel av dagligvaror inte har 
lyckats etablera sig på den svenska marknaden? 
 
Vårt syfte är att utröna e-handelns key success factors för dagligvaror, för 
att öka förståelsen för e-handel som en alternativ distributionskanal för 
framtida värdeskapande. 
 
Vi har gjort en kvalitativ studie med intervjuer. Undersökningen grundar 
sig på en fallstudie bestående av de tre dominerande återförsäljarna på 
marknaden, samt två av dess leverantörer. Sekundärdata har utgjort stöd 
till kartläggningen av branschen. 
 
Den teoretiska grunden utgörs av allmänna strategiteorier för att kunna 
redogöra för marknaden, företagen och dess resurser och förmågor. Därpå 
har vi valt teorier som förklarar hur kundbeteenden spelar stor roll för 
företagets framgång. Vi har därefter valt teorier som är speciellt anpassade 
för e-handel, för att kunna förklara hur den traditionella värdekedjan 
förändras. Slutligen har vi tillämpat teorier som talar om vilka e-
handelssystem som man bör använda och hur man inför dem i ett företag. 
 
Att kunna förändra kundernas beteende är källan för att kunna lyckas med 
e-handel av dagligvaror. Kundbeteendet genomsyrar samtliga listade 
faktorer. Om allt fler kunder ändrar beteendemönster, börjar handla över 
nätet och återkommer till e-butiken, kommer man automatiskt upp i större 
volymer, vilket i sin tur innebär lägre enhetskostnader för distribution och 
logistik. För att påskynda förändringen av kundbeteendet bör man med 
arbeta med att ta fram en enkel och tydlig form av marknadsföring och 
hemsida.  
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What are the reasons for the failure to establish e-business of everyday 
commodites on the Swedish market? 
 
Our purpose is to survey the key success factors for e-business of 
everyday commodities, to increase the understanding of e-business as an 
alternative channel of distribution for future value creation. 
  
We have conducted a qualitative study based on intervjues. The research is 
based on a casestudy of the three dominating retailers on the market of 
everyday commodities and two of their suppliers. Secondary sources have 
been applied as support for the analysis of the industry. 
 
In order to map the industry, the firms and their resources and capabilities, 
we have used a theoretical foundation consisting of traditionell theories of 
strategy. Theories of the consumer behaviour have been applied, aiming to 
portray the influence of the consumer on an industry . Further on, we have 
chosen theories that are especially suited for e-business, in order to explain 
how the traditionell valuchain can change. Finally, we have conducted 
theories that tells us what systems of e-business you should use and how 
you implement theese in a firm. 
 
Being able to change the consumer behaviour is the key to succeed in e-
business of everyday commodities. The consumer behaviour affects every 
aspect and FKSF. If the consumer changes, the sales volume will 
automatically increase and costs connected with distribution and logistics 
gets lower per unit. To speed up the change in consumer behaviour it is 
important to develop a homepage that can contain a lot of information but 
at the same time is clear and easy to understand. 
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1 Inledning 

I detta kapitel ger vi läsaren en introduktion till utredningens inriktning. Kapitlet inleds med en kort 

redogörelse av bakgrunden till ämnesområdet, som framhäver problemområdet. Därefter följer 

utredningens problemformulering, syfte och avgränsningar. Avslutningsvis sammanförs en 

övergripande disposition samt beskrivning av författarnas arbetsplan. 

 

1.1 Bakgrund 
Den digitala kommunikationen har ökat explosionsartat sedan början av 1990-talet. IT-
utvecklingens framfart har inneburit nya tillfällen för både företag och privatpersoner att 
skapa affärsmöjligheter, söka information och effektivisera värdekedjor. Det moderna 
informationssamhället med Internet som främsta pionjär, kännetecknas av egenskaper som 
närhet, precision och låga transaktionskostnader.  
 
Man talar inte längre om Internet som en kreativ nymodighet, utan istället som en kritisk 
nödvändighet. På samma sätt anses heller inte fenomenet e-handel vara en ny företeelse, utan 
snarare en realitet i dagens samhälle (Dykert, L et al. 2002). E-handelns utveckling har dock 
tvingats anpassa sig till det senaste decenniums dalgång. Slutet av 1990-talet präglades av en 
hype kring renodlade nätbaserade verksamheter, dotcom-bolag, och dess inverkan på det 
nätverksorienterade samhället, den ”nya” ekonomin. Förväntningarna var upphaussade och 
framtidsutsikter om hög lönsamhet och stegrande tillväxt präglade medierna. Det dröjde dock 
inte länge innan man insåg att branschen var övervärderad. IT-bubblan var inom kort ett 
faktum och innebar en kraftig eruption i det IT-baserade företagsklimatet. 
Investeringsbankerna, som tidigare hade pumpat in riskkapital i branschen, strypte sina 
investeringsströmmar med omedelbar verkan och gav till följd en enorm konkursflod av e-
handelsföretag. (Ibid.) 
 
IT-kraschen innebar en direkt misstro och skepticism om e-handelsrelaterade aktiviteter. Men 
återhämtningen gick snabbt. Individer och företag kommunicerade fortfarande med e-post, 
letade information på Internet och skulle återigen öppna ögonen för e-handel. 
 
E-handel växer idag kraftigt för varje år som går (Svenska Dagbladet, 2006-02-11). Fler och 
fler uppmärksammar och värdesätter några av dess positiva egenskaper som tidseffektivitet, 
låga priser, hemleverans, bättre information och möjligheter till jämförelser. En högre 
användargrad innebär bland annat att information ständigt uppdateras och förbättras, att 
volymerna ökar och att därmed enhetskostnaderna sjunker. 
 
I många branscher har e-handel helt integrerats i de organisatoriska systemen och utgör 
essentiella komponenter för affärsskapande och vidareutveckling. Banker, börsmäklare och 
försäkringsbolag är några goda exempel på företag som erbjuder sina kunder helt nätbaserad 
handel av finansiella instrument och försäkringar. E-handel mellan företag, ”business-to-
business”, har blivit allt vanligare och har ansetts av flera experter vara det som har störst 
möjlighet att skapa framtida värde (Svenska Dagbladet, 2006-04-13). 
 
E-handel har blivit en allt mer naturlig del av vardagen hos individer och tenderar att gå mot 
en sund utveckling och integration i företag. Ett stort antal medier och ekonomer spår att e-
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handeln är den säljkanal som kommer att öka mest inom detaljhandeln under de närmaste åren 
(Svenska Dagbladet 2006-04-13).  
 

1.2 Problemområde 
E-handel finns idag inom alla tänkbara olika produktområden. Köp av olika former av 
Entertainment-produkter, såsom CD-skivor, böcker och film blir en allt vanligare företeelse 
över Internet. Biljetter för flygresor, tåg, teater- och biografbesök bokas och betalas enklast 
elektroniskt. Produkter inom elektronik, allt från TV, stereo och DVD till mikrovågsugn, 
rakapparat och hårtork är alla goda exempel på varor över Internet.  
 
Detaljhandelsmarknaden är traditionellt sett uppdelat i två olika typer av kategorier, 
dagligvaruhandel och sällanköp. Det senare motsvaras av produkter som köps in mer sällan, 
exempelvis cd-skivor och elektronik. Här har e-handel i hög grad kunnat konkurrera med de 
traditionella butikerna (Supermarket, 2005-04-10). Det är dock inom den andra kategorin, 
dagligvaruhandeln dvs. köp av regelbundna konsumtionsvaror, som e-handel inte har varit 
lika framgångsrikt.  
 
Under slutet av IT-samhällets glansdagar var förhoppningarna för livsmedel på nätet stora. 
Man förespådde att näthandel skulle komma att bli ett betydande hot för de traditionella 
stormarknaderna. Internethandelns framtid ansågs ligga till stor del i de trista vardagsinköpen 
som man vanligtvis skulle ta bilen till stormarknaden för att göra. Med lägre lager- och 
personalkostnader skulle näthandlarna kunna konkurrera med låga priser trots den kostnad 
som skulle tillkomma för hemleveranser. (Helsingborgs Dagblad, 1998-06-04) 
 
Inför millenniumskiftet gjordes många undersökningar som visade på människors 
förväntningar och intresse för livsmedel på nätet.  1998 års prognoser tydde på att var femte 
svensk inom fem år skulle börja handla dagligvaror via Internet (Nerikes Allehanda, 1998-04-
23). Bara två år senare motsvarade resultatet av samma undersökning 25 % av den svenska 
befolkningen (Göteborgs-Posten, 2000-02-22). Analytiker på Handelns utredningsinstitut, 
HUI, ansåg att den största potentialen för e-handel utgjordes av just livsmedel samt varor som 
kunde laddas ner på nätet (Computer Sweden, 2002-08-23).  
 
Samtliga dominerande aktörer och även flertalet mindre aktörer hade börjat planera eller rent 
av redan etablerat nätförsäljning av livsmedel.  Ingen hade dock ej ännu kunnat visa några 
tecken på lönsamhet. De flesta aktörer tvingades därför snart att ge upp sina nätverksamheter. 
Samtliga storsatsningar Axfood Direkt, KF: s Express Foods och ICA Direkt avvecklades 
fortlöpande, bland annat med anledning av för höga logistikkostnader och ett för lågt intresse 
från kunderna (Svenska Dagbladet, 2003-04-04). Låg lönsamhet tvingade även snart de 
renodlade nätbolagen Matomera, Internetto och Out-net att dra sig ur spelet om försäljning av 
dagligvaror på nätet. Över 80 % av de konsumenter som en eller flera gånger prövat mat på 
nätet, återvände snart till de vanliga verkliga butikerna (Göteborgs-Posten, 2003-08-25).  
 
Det finns dock minst tre undantag: engelska Tesco och Ocado, samt svenska PrisXtras 
nätsatsning, NetXtra. De har alla lyckats skapa lönsam livsmedelsförsäljning på nätet. I 
Storbritannien växer näthandeln kraftigt och huvudaktören Tesco når ut till hela 96 % av 
landets invånare (Fri köpenskap, 2004-06-18). Den nya utmanaren Ocado har börjat ta allt fler 
marknadsandelar och räknar med att kunna öka sin försäljning med 70% under 2006 
(Supermarket, 2006-04-21). I Sverige driver NetXtra verksamhet i Storstockholm med en för 
varje år stigande kundbas och starkare resultat (Supermarket, 2006-02-13). Frågan är vad som 
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är unikt i NetXtra, då man är den enda aktören som fortfarande bedriver näthandel av 
dagligvaror. Hur kommer det sig att NetXtra har lyckats i Sverige?  
 
I det nya informationssamhället blir gammal information och kunskap snabbt inaktuell. Man 
behöver ständigt uppdatera sig och anpassa sig till den rådande konkurrensen, efterfrågan och 
förutsättningarna. Många företag har prövat näthandel av livsmedel, misslyckats och därmed 
gått tillbaka till traditionell försäljning i butiker. Situationen borde dock beaktas mer 
noggrant. Majoriteten av de senaste försöken med näthandel gjordes för ungefär 5 år sedan, 
vilket är en lång tid sedan. Kunder och behov har förändrats kraftigt under dessa år och det 
kommer ständigt nya tekniska innovationer. Det vore därför intressant att se om de etablerade 
aktörerna i nuläget har planer för e-handelsrelaterade aktiviteter. Hur ser de dominerande 
återförsäljarna på e-handel som ett verktyg för att skapa värde i framtiden? 
 
E-handel växer inom nästan alla produktområden och många menar att det är bara en tidsfråga 
innan e-handel är helt integrerat i företag och kunders perceptioner (Svenska Dagbladet, 
2006-04-13). Detta borde innebära att det finns stora möjligheter för e-handel i framtiden. 
Tesco, Ocado och NetXtra är alla goda exempel på lyckade nätsatsningar och skulle kunna 
användas som förebilder. Eller är det så att deras framgångar bara är av tillfällighet? Med 
andra ord är kanske livsmedel helt enkelt inte lämpade att handlas över Internet? 
 
Under de senaste åren har livsmedelsbranschen präglats av att de befintliga traditionella 
matbutikerna tar fram egna märkesvaror, EMV. ICA och COOP erbjuder många produkter 
som har tillverkats i egen produktion, under det egna varumärket. Den egna produktionen har 
inneburit lägre kostnader gentemot att köpa in samma typ av vara från en matproducent. Det 
har inneburit att man kan sälja produkten till ett lägre pris, men till samma eller bättre 
marginal.  
 
För matproducenterna innebär detta stora problem, då man tvingas konkurrera med en butiks 
egna produkter. ICA placerar exempelvis ut sina egna produkter på de bästa hyllplatserna i 
butiken och konkurrerande produkter från matproducenter på en mindre attraktiv plats. Detta 
har skapat stor frustration hos tillverkarna, som lider av stora kostnader för reklam och 
annonsering (Fri köpenskap, 2006-02-24). För att kunna klara konkurrensen från 
dagligvarukedjornas EMV, uppmanar dagens forskare livsmedelbranschens leverantörer att 
satsa på varumärkesutveckling (Supermarket, 2006-04-20). 
 
För de flesta av livsmedelsbranschens nätsatsningar kunde man se att kända och etablerade 
varumärken, såsom exempelvis Kungsörnen, Kronfågel och Felix, lyckades bäst bland övriga 
produkter (Svenska Dagbladet Näringsliv, 2000-03-31). Med hänsyn till detta skulle kanske 
matproducenter såsom Procordia och Unilever vara intresserade av att etablera sig på Internet. 
Kan e-handel utgöra en alternativ kanal för matproducenter att nå ut till fler kunder och 
samtidigt följa den tekniska utvecklingen? 
 

1.3 Problemformulering 
Vad finns det för anledningar till att e-handel av dagligvaror inte har lyckats etablera sig på 
den svenska marknaden? 
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1.4 Syfte 
Vårt syfte är att utröna e-handelns key success factors för dagligvaror, för att öka förståelsen 
för e-handel som en alternativ distributionskanal för framtida värdeskapande. 
 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 I detta kapitel ger vi läsaren en introduktion till utredningens inriktning. 

Kapitlet inleds med en kort redogörelse av bakgrunden till ämnesområdet, som 
framhäver problemområdet. Därefter följer utredningens problemformulering, 
syfte och avgränsningar. avslutningsvis sammanförs en övergripande 
disposition samt beskrivning av författarnas arbetsplan. 

 
Kapitel 2 I kapitlet redogörs för hur utredningen kommer att genomföras samt val av 

undersökningsmetodik. Här förklaras och motiveras de val och 
ställningstaganden som gjorts. Med hjälp av den valda metoden ska primär- 
och sekundärdata samlas in som i ett senare skede ska analyseras. Dessa data 
kommer sedan att ligga till grund för att besvara problemställningen. 

 
Kapitel 3 Detta kapitel presenterar uppsatsens teoretiska referensram. Genom att 

tillämpa företagsekonomisk litteratur vill vi knyta an till uppsatsens problem 
och frågeställning. Därigenom läggs grunden för analysen av empirin. 

 
Kapitel 4 Kapitlet redogör för data som samlats in via primära och sekundära källor. 

Avsnittet inleds med en redogörelse för den allmänna utvecklingen av e-handel 
i Sverige, samt förväntningarna om e-handel av dagligvaror. Vidare följer en 
historisk tillbakablick av de olika e-handelsinitiativen för respektive företag. 
Kapitlet leder sedermera fram till hur dagligvaruhandeln ser ut idag och hur de 
olika aktörerna ser på EMV, samt avslutas med de olika aktörernas bild av 
framtiden för e-handel av dagligvaror. 

 
Kapitel 5 I detta kapitel kommer vi att sammankoppla vår teoretiska referensram med 

den empiriska studien, vilket kommer att skapa utredningens analys. Analysen 
avser att besvara vår problemformulering. Modellen grundar sig i vår 
kartläggning av e-handelns utveckling, där vi tar fram de faktorer som var 
avgörande för tidigare misslyckanden. Vi kommer därefter att använda 
allmänna strategier för att kunna göra en bedömning av branschen och 
aktörerna. På detta sätt ska vi kunna ta fram e-handelns key success factors för 
dagligvaror i framtiden. Vi avslutar med att ge råd till nya företag, om hur e-
handelssystem ska kunna formas och implementeras i organisationen. 

 
Kapitel 6 I detta kapitel presenteras utredningens synopsis av analysens resultat, samt de 

slutsatser vi har kommit fram till. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 
forskning. 
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2 Metod 

I kapitlet redogörs för hur utredningen kommer att genomföras samt val av undersökningsmetodik. 

Här förklaras och motiveras de val och ställningstaganden som gjorts. Med hjälp av den valda 

metoden ska primär- och sekundärdata samlas in som i ett senare skede ska analyseras. Dessa data 

kommer sedan att ligga till grund för att besvara problemställningen. 

 

2.1 Metodologiskt angrepp 
Vi vill i denna uppsats väcka ett allmänt intresse för e-handel för dagligvaror. Syftet att utröna 
e-handelns key success factors för dagligvaror, för att öka förståelsen för e-handel som en 
alternativ distributionskanal för framtida värdeskapande, tror vi kan skapa stort intresse bland 
akademiker, nya och etablerade företag, samt intresserade praktiker. Inte minst, är vi 
övertygade om att de i studien undersökta företagen kommer att vilja ta del av det slutliga 
resultatet. Vi kommer att göra en relativt bred studie och visa en vidsträckt bild av det 
aktuella ämnet. Genom att ha begränsat sig till endast ett enskilt företag, hade vi antagligen 
förlorat den helhetsbild och den syn på konkurrens som vi kan få fram genom att göra en bred 
studie. Den breda studien möjliggör även för en god jämförelse mellan de undersökta 
objekten och kan innebära att vi kan få fram de många olika tankar och funderingar som finns 
i branschen. 
 
För att syftet ska uppnås, har vi följt en naturlig och kronologisk vandring över tiden. Studien 
har därför delats upp i tre delar: historia, idag och framtid. Vi har inlett med att klarlägga den 
historiska bakgrunden för e-handel av dagligvaror. Genom att göra artikelsökningar, titta på 
branschfakta och använda oss av det empiriska underlaget, har vi försökt skapa en god 
förståelse för e-handelns utveckling. Denna del antar därmed en deskriptiv karaktär. Vidare 
har vi tittat på branschen och dess huvudaktörer, och hur de agerar för att kunna skapa 
konkurrensfördelar idag och i framtiden. Med detta i baktanke har vi försökt att i viss mån 
skapa prognoser och indikationer om utvecklingen av e-handel.  
 
För att beskriva hur dagligvarumarknaden ser ut idag har vi därför använt oss av allmänna 
strategiteorier. Vi anser att en allmän förståelse för branschen och dess aktörer kommer att 
skapa en grund för vidare teoriutveckling. Undersökningsobjekten är verksamma på 
detaljhandelsmarknaden, varvid vi anser att det är nödvändigt att beakta kunder och 
beteenden. Det är dessutom något som är relevant i den aktuella studien om det förekommer, 
så som det kan göra i många andra fall, att kundbeteenden är svåra att förändra. IT och 
Internets inverkan på företagens värdekedjor, anser vi slutligen vara den huvudsakliga 
förutsättningen för att kunna skapa en framgångsrik e-handel av dagligvaror.  
 
Dessa områden anser vi bidra till förståelsen av vår frågeställning. Vi tror vidare att de fyra 
teman kommer att skapa en god och berikad förankring till vår utrednings syfte. Enligt denna 
modell kommer även utredningens analys att formas. Vi tror att denna modell kommer att 
vara lätt att följa och att den därför är lämplig för att kunna återspegla studiens agenda. 
 
För att skapa en god förståelse och närhet till det studerade området har vi använt oss av en 
kvalitativ metod. Vi vill med denna metod framhäva våra respondenters uppfattningar och 
tolkningar om e-handelns potential (Holme & Solvang, 1991). Dessa tolkningar kommer att 
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utgöra grunden till vår egen bedömning av affärsmöjligheterna. Den huvudsakliga 
angreppspunkten är kvalitativ då den ger en helhetsbild, är beskrivande och skapar följsamhet 
(Holme & Solvang, 1991). 
 

2.2 Val av teorier 
För att knyta an till vår metodologiska design och våra fyra teman, har vi valt att dela in 
teorier, som vi  anser vara relevanta, inom respektive tema. Studien antar därmed en form av 
deduktiv ansats (Jacobsen, 2002).  
 
De allmänna strategiteorierna utgörs av ett fåtal klassiska modeller för analys av bransch, 
konkurrenter och företags interna förmågor. Bedömningar av branschens lönsamhetspotential 
har gjorts utifrån litteratur av Porter (1985), enligt branschmodellen Five Forces. Den 
används för att kunna skapa en allmän förståelse för hur dagligvarumarknaden ser ut i 
dagsläget.  
 
Modellen kan ge oss indikationer på vad som utgör branschens key success factors, KSF. Vi 
har även valt att omdefiniera och framtidsanpassa dessa nyckelfaktorer, genom att titta på 
branschens future key success factors, FKSF, något som vi anser är mycket väsentligt för vår 
problemställning och vårt framåtblickande angrepp.  
 
Inom det resursbaserade synsättet har vi valt att använda oss av litteratur av Barney (2002). 
VRIO-modellen används för att ta reda på om våra undersökningsobjekt har resurser som 
utgör varaktiga konkurrensfördelar. Modellen tar fram betydelsen av resurser, förmågor och 
kompetenser. Om vi finner att ett företag innehar varaktiga konkurrensfördelar kan vi skapa 
oss större förståelse för vad som krävs för att kunna skapa varaktig lönsamhet. Vi misstänker 
att sökandet efter att finna unika resurser utgör en viktig del vid införandet av e-handel.  
 
För att ett företag ska kunna vara konkurrenskraftig på en marknad måste det inneha fördelar 
gentemot sina konkurrenter. Genom att analysera värdekedjan, vill vi undersöka om 
konkurrensfördelar finns och i sådana fall var i värdekedjan. Eftersom dagligvarumarknaden 
är en traditionell bransch som har funnits länge, anser vi även att det kan vara nödvändigt att 
titta på teorier om hur det skapas konkurrensfördelar i mogna branscher. Till slut finner vi att 
en värdekedjeanalys är mycket viktig för vår utredning, då vi måhända skulle kunna hitta 
möjligheter till att förbättra och skapa mer effektiva lösningar för våra undersökningsobjekt.  
 
Detaljhandel omfattar i synnerhet betydelsen av kunder. För att ett företag i överhuvudtaget 
ska kunna sälja sina produkter till konsumenter, inte minst via e-handel, är vi övertygade om 
att goda kunskaper om kundbeteenden och preferenser måste innehas. Genom att använda oss 
av litteratur av McGoldrick (2002), Armstrong och Kotler (2005), samt Solmon et al (1999), 
vill vi undersöka kundbeteenden, för att urskilja vilka typer av egenskaper som präglar en 
kunds köpmönster för dagligvaror. Med läror om köpbeslutsprocessen, värdehjul och den 
kunddrivna värdekedjan kan vi skapa oss information om kundernas motiv för shopping.  
 
Nästa del är IT:s inverkan på de befintliga värdekedjorna. Vi anser därför att det är ytterst 
lämpligt att använda Amit och Zotts teorier om värdeskapande Amit & Zott (2001) då dessa 
är anpassade för e-handel och kan komplettera den traditionella värdekedjeanalysen. Vidare 
har valt att applicera litteratur om disintermediation av Chircu och Kauffman (2000). Den kan 
oss upplysningar om hur värdekedjor kan förändras som en följd av utvecklingen inom IT och 
Internet. I litteraturen stödjer flera aktörer detta resonemang och argumenterar för att 
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innovativa strategier måste omfatta en omstrukturering av branschers värdekedjor (Grant, 
2005). 
 
I den traditionella värdekedjan finns mellanhänder. Genom att använda oss av litteratur av 
Anderson och Anderson (2002) kan vi undersöka hur mellanhänder påverkas av e-handel. 
Utvecklingen av Internet kan innebära att mellanhändernas betydelse minskar då kunderna nu 
på egen hand kan ta hand om matchning och utbud. Etablering av e-handel kan vidare 
innebära att konflikter uppstår mellan producenter och återförsäljare. Med litteratur av Stern 
och El-Ansaty (1992) vill vi undersöka om kanalkonflikter påträffas i relationen mellan 
återförsäljare och producenter. 
 
Det sista temat, e-handel av dagligvaror, är summan av de allmänna strategiteorierna, 
kundernas beteenden samt IT:s inverkan på värdekedjan. Här har vi använt litteratur av 
Epstein (2004), Treese (1998) och Balsvik (2001), som behandlar system och implementering 
och ger rekommendationer för hur man ska introducera e-handel. Dessa teorier anser vi ger 
oss en samlad bild av hur olika system ska bör utformas för en framgångsrik e-handel. 
Mognadstrappan för e-handel av Dykert et al (2002) anser vi är lämplig för att skapa en 
förståelse för IT-mognaden i företag. 
 
Ett huvudsakligt villkor för att lyckas med e-handel är att ha en effektiv distributionslösning 
(Affärsvärlden, 2000-02-09). I en artikel av De Koster (2003) diskuteras detta utförligt. Här 
resoneras flitigt om olika typer av logistikmodeller och distributionsstrategier, samt vilka 
problem som kan uppstå vid leverans direkt till slutkunden. Vi anser att denna artikel kommer 
att ge oss en god bild av distributionens betydelse. 
 

2.3 Val av empiri 
Primärdata har samlats in via intervjuer med anställda hos de olika återförsäljarna Axfood, 
ICA, COOP och NetXtra, samt med anställda hos producenterna Unilever och Procordia. 
Ytterligare information har erhållits via handledarmöten. Syftet med intervjuerna var att 
undersöka hur de största aktörerna ser på den historiska utvecklingen av e-handel av 
dagligvaror, samt även vad de har för åsikter för framtiden.  
 
För att kunna komplettera våra primärdata, har sekundärdata samlats in genom rapporter, 
årsredovisningar, branschlitteratur, företagsdata, samt elektroniska och publicerade artiklar. 
Eftersom det är svårt att avgöra sekundärdatas kvalitet och i vilket syfte den har konstruerats, 
är det viktigt att informationen granskas kritiskt när tolkningar görs (Reinecker & Jörgensen, 
2002). Vi har därför försökt göra jämförelser mellan de sekundära och primära källorna för att 
kunna styrka reliabiliteten i vår undersökning. 
 

2.3.1 Val av undersökningsobjekt  
Våra val av undersökningsobjekt förefall sig vara självklara för den aktuella studien. Eftersom 
ICA, COOP och Axfood dominerar branschen och innehar drygt 71 % av marknaden1, verkar 
det naturligt att undersöka dem för vår breda studie. Dessutom har samtliga aktörer någon 
gång i tiden provat på e-handel i sin verksamhet, vilket innebär att de har erfarenheter, åsikter 
och insikt i området. Vi har dock valt att avstå från att behandla den fjärde största aktören, 

                                                 
1 www.hui.se 
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Bergendahls. Anledningar till detta är att vi anser att eftersom de tre största aktörerna täcker 
en så pass stor del av den totala marknaden, är det tillräckligt för vår studie. Viss tidsbrist 
skulle dessutom innebära att vi skulle få mindre tid att koncentrera oss på det kommande 
analysmomentet. 
 
NetXtra är idag den enda aktören som agerar som ett renodlat nätbolag för dagligvaror mot 
privatkunder. Företaget har nyligen börjat visa tecken på lönsamhet och har stora visioner om 
framtiden för dagligvaror på nätet. Vi finner det därför ytterst lämpligt att använda NetXtra 
som förebild eller som ett jämförande exempel för hur denna typ av verksamhet kan drivas 
idag. Vi har dessutom valt att intervjua ansvariga på den lokala ICA butiken, ICA Malmborgs 
i Lund. Butiken är en av få självständiga ICA-handlare som än i dag bedriver e-
handelsverksamhet av liten skala. 
 
För att knyta an till hur dagligvaruhandelns producenter ser på möjligheter med e-handel, har 
vi använt oss av Unilever och Procordia som typexempel. Bägge företagen är storskaliga, har 
god erfarenhet av branschen och förfogar över ett stort antal olika varumärken för 
dagligvaror. Vi anser därför att de passar väl in i studien och den uttalade problematiseringen. 
Vi har även ett fåtal kontakter på dessa företag som vi har möjlighet att utnyttja. 
 

2.3.2 Urval av intervjupersoner 
Intervjuerna har genomförts med individer på återförsäljarföretagen som är eller har varit 
ansvariga för e-handelsverksamheten i sina företag, samt med de producenter som har varit 
delaktiga i eller har goda insikter om e-handel.  
 
Bengt Andersson är chef för detaljhandelsutvecklingen på Axfood Sverige och har varit 
ansvarig för e-handelsverksamheten i företaget. Stefan Girdeskog är Senior Manager inom 
avdelningen Service Management på ICA Sverige och har varit ansvarig för e-
handelsverksamheten i företaget. Ola Hollerup äger ICA Malmborgs i Lund och var från 
början den som valde att ta fram butikens e-handelsverksamhet. Stefan Holst är butikschef på 
ICA Malmborgs i Lund och har insikt i den lokala e-handelsverksamheten. Henrik Pettersson 
arbetar som projektledare inom COOP Sverige och arbetar idag med e-handel med företag, 
business-to-business. Claes Hessel är VD för NetXtra och driver e-handelsverksamheten 
 
Kaj Nielsen arbetar som Customer Support Manager på Unilever Sverige och har tidigare 
varit delaktig i e-handelsprojekt mellan företag. Peter Andersson är försäljningsdirektör på 
Procordia. 
 

2.4 Metodologiska överväganden  
Vårt syfte är att utröna e-handelns key success factors för dagligvaror, för att öka förståelsen 
för e-handel som en alternativ distributionskanal för framtida värdeskapande. Vi avser att ge 
generaliserbar kunskap som kan tillämpas för andra aktörer inom dagligvaruhandeln. En 
forskningsmetod lämpar sig därför bäst för en sådan undersökning, där tanken är att bättre 
beskrivningar ska öka förståelsen (Eriksson & Finn, 2001). Forskningsmetoder medför att en 
utförlig genomgång av tidigare utforskning görs. Detta innebär att undersökningen kan ta 
ganska lång tid och att det kan vara svårt att bestämma när materialet ska vara färdigställt 
(Eriksson & Finn, 2001). 
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För att kunna avgöra vilken forskningsstrategi som lämpade sig bäst för vår undersökning, 
måste vi ha vår undersökningsfråga i beaktande. Vår frågeställning vill ta reda på vilka 
anledningar som låg bakom att e-handel av dagligvaror inte lyckades etablera sig på den 
svenska marknaden. Vi vill vidare undersöka om de utvalda företagen ser några 
affärsmöjligheter i att etablera e-handel. För att kunna göra detta har vi valt att göra intervjuer. 
 
Utformningen av intervjufrågor har följt den metodologiska designen. Vi har försökt att på 
bästa sätt utforma frågor som tar upp viktiga aspekter för respektive tema. För att våra 
intervjufrågor skulle flyta på naturligt, har vi kategoriserat dem utifrån den historiskt 
tidsenliga e-handelsutvecklingen. 
 
Vi mailade eller ringde direkt till respektive företag, för att kunna hitta någon lämplig person 
att intervjua. På detta sätt blev vi antingen direkt vidarekopplade till eventuella intervjuobjekt, 
eller ombedda att ringa upp igen vid ett senare tillfälle. Vid första kontakttillfället med våra 
respektive respondenter, presenterade vi vilket ämne vi avsåg att behandla i vår studie, dess 
syfte och problemformulering, samt på vilket sätt deras företag var aktuella. Därefter skickade 
ut det grundläggande intervjufrågorna till varje respondent, för att denne skulle kunna 
förbereda sig och komma med utförliga svar. Vi valde dock inte att ge hela 
intervjuunderlaget, eftersom vi eftersträvade att få en del spontana svar, speciellt gällande 
företagens relationer. Vi ville undvika att få svar som de skulle tro att vi ville ha och 
framförallt svar som skulle kunna vara allt för vinklade.  
 
De flesta intervjuer skedde över telefon. Anledningen är främst att våra respondenter har haft 
väldigt lite tid att avsätta och därmed begränsade möjligheter att träffa oss i egen person. Det 
är dock något som vi inte har varit missnöjda med. Eftersom våra många respondenter är väl 
utspridda över landet, har telefonintervjuer både varit tid- och kostnadsreducerande. Vi har 
dessutom inte lidit av någon tidspress under själva intervjumomentet, något som vi hade 
förväntat. Istället verkade våra intervjuobjekt kunna avsätta all tid i världen till att berätta 
historier och diskutera e-handel. Intervjuerna avslutades aldrig på grund av tidspress, utan 
endast då vi inte hade mer att fråga om.  
 
Intervjuformen var till en början strukturerad med färdiga intervjufrågor i en viss 
ordningsföljd (Brynman & Bell, 2003). Vi uppmärksammade dock att våra respondenter 
gärna kom med svar som berörde andra frågor som skulle komma senare i intervjun. Av den 
orsaken var vi tvungna att anpassa oss till de individuella fallen och istället komma med 
följdfrågor för att knyta ihop de olika delarna. Intervjuformen utvecklade sig enligt 
semistrukturell karaktär, vilket tenderade att ge mer öppna och avslappnade intervjuer 
(Jacobsen, 2000).   
 
Både telefon- och personintervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. På detta sätt har vi 
fått en komplett återgivning av det insamlade materialet och undvika oklarheter vid senare 
tillfällen. Det har på så sätt stärkt uppsatsens reliabilitet (Jacobsen, 2000). Det innebär 
dessutom att vi kunde lägga vår fulla koncentration på vår respondent och inte behöva 
begrava oss i anteckningar. Intervjuerna varade i mellan en till två timmar. 
 
Efter varje intervjutillfälle transkriberade vi den insamlade informationen. För att få fram en 
enhetlig uppfattning av det insamlade intervjumaterialet, gick vi steg för steg igenom för vad 
som yttrades på inspelningen, för att kunna öppet bidra med egna tankar och funderingar. På 
detta sätt kunde vi sakta men säkert samla på oss många idéer inför den kommande analysen.  
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Vi skulle snart uppmärksamma att våra förutbestämda teorier inte längre var lämpade för den 
insamlade empirin. Vi tvingades därför att återigen ta upp arbetet med att hitta nya teorier. 
Arbetssättet blev alltså synnerligen abduktivt, då teorier som ansågs vara lämpliga i början, 
byttes ut mot teorier som bedömdes vara mer väsentliga för den insamlade empirin (Holme & 
Solvang, 1991). 
 

2.5 Sammanfattning av metod 
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Figur 2.1 Uppsatsens Analysmodell 
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar uppsatsens teoretiska referensram. Genom att tillämpa företagsekonomisk 

litteratur vill vi knyta an till uppsatsens problem och frågeställning. Därigenom läggs grunden för 

analysen av empirin. 

 

3.1 Allmän strategiteori 
Vi kommer att grunda de allmänna strategiteorierna utifrån de traditionella perspektiven 
industrial organization och resursbaserat synsätt. Kapitlet tar vidare upp värdekedjan som ett 
verktyg för att kunna skapa konkurrensfördelar. 
 

3.1.1 Industrial organization 
Perspektivet industrial organization visar hur branschstrukturen driver konkurrensbeteenden, 
samt bestämmer marknaders lönsamhet och kan användas för att analysera och förstå hur en 
marknad fungerar (Eneroth & Malm, 2000)..  
 

Branschens struktur – key components 
Det är många faktorer som spelar in på lönsamhetspotentialen i en bransch. Men en 
branschanalys kan man klassificera och analysera dessa faktorer, för att skapa sig ökad 
förståelse för den omvärld och bransch man verkar i. Michael Porters analysmodell Five 
Forces, utgörs av fem konkurrenskrafter som i olika avseenden påverkar företagets förmåga 
till att vara konkurrenskraftig. (www.quickmba.com)  
 

 
I teorin pressar perfekt konkurrens ner vinsterna i en bransch till ett nollbelopp. I verkligheten 
är dock inte konkurrensen perfekt och prissättning är därför ingalunda idealisk. Istället arbetar 
företag med att försöka uppnå konkurrensfördelar. Konkurrensintensiteten hos befintliga 
företag är generellt den faktor som avgör lönsamhetsnivån i en bransch. Några viktiga 
faktorer som spelar in på konkurrensnivån är koncentration bland företag, diversifiering, 
överkapacitet, utträdesbarriärer och kostnadsstruktur (Porter, 1985). 
 
Det pris som kunder är villiga att betala för en befintlig produkt beror till viss del på 
tillgängligheten av substitut. Hotbilder uppkommer först när en produkt utsätts för 
förändringar i pris från ett substitut. Priselasticiteten påverkas av hur många substitut som 
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intensitet Förhandlingsstyrk
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Inträdesbarriärer

Förhandlingsstyrka

Figur 3.1  Five Forces (Porter 1985) 
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existerar. Ett stort antal substitut innebär en mer elastisk efterfrågan eftersom kunderna får 
fler alternativ (www.valuebasedmanagement.com). Ett nära substitut hindrar prishöjningar 
och hämmar således branschens attraktivitet.  

 
Ett företag verkar på två typer av marknader, input och output. På inputmarknaden köper man 
råmaterial, komponenter och service av leverantörer. På outputmarknaden säljer man 
produkter och service till kunder (distributörer, återförsäljare, konsumenter m.m.). I samtliga 
fall skapar dessa typer av transaktioner ett värde för både köpare och säljare. Parternas 
förhandlingsstyrka, i form av priskänslighet och relativ förhandlingsmakt, avgör hur 
lönsamheten ska fördelas. (Porter 1985) 
 
Om en bransch är lönsam kommer allt fler aktörer vilja etablera sig. Detta borde följaktligen 
leda till att konkurrensen hårdnar och att lönsamheten sjunker till en genomsnittlig 
konkurrensmässig nivå. I de flesta branscher är det dock svårt för nya aktörer att ta sig in på 
befintliga marknader. Detta är på grund av de redan etablerade företagen, som har skapat 
inträdesbarriärer. Storleken på barriärfördelarna avgör om branschen på lång sikt kan uppnå 
lönsamhet.  Inträdesbarriärer uppkommer till följd av bland annat skalekonomier, absoluta 
kostnadsfördelar, distributionskanaler och statliga barriärer. (Porter 1985) 
 

Key Success Factors 
I de flesta branscher handlar konkurrensen bland aktörerna främst om att kunna uppnå 
konkurrensfördelar. Genom att identifiera branschens nyckelfaktorer för framgång, key 
success factors (KSF), kan man finna källor till hur man uppnår konkurrensfördelar. För att ett 
företag ska kunna bli framgångsrikt måste det kunna leverera vad kunder efterfrågar, samt 
överleva konkurrensen i branschen. (Porter 1985) 
 
I dagens snabbföränderliga klimat räcker det dock inte alltid att definiera vad som i dagsläget 
anses vara överlägsna konkurrensfördelar. Strategi kan liknas vid navigering genom att man 
alltid måste se framåt och framförallt lyckas med att kombinera sin plan med verkligheten. 
Visst är det viktigt att se bakåt, men man får aldrig glömma bort att se framåt (O’Reilly & 
Tushman, ). Därför kan det vara betydelsefullt att identifiera faktorer som är intressanta inför 
branschens framtid. Dessa faktorer kan benämnas som future key success factors (FKSF). 
 

3.1.2 Resursbaserat synsätt 
Det resursbaserade synsättet förklarar att ett företag är en sammanslutning av resurser och 
förmågor som utgör de primära faktorerna för företagets strategi och lönsamhet. I en värld där 
teknologier och kunders preferenser är volatila, bör företag definiera sin marknad i termer av 
kundefterfrågan snarare än specifika produkter. När den externa omgivningen är 
oregelbunden och oförutsägbar kan en mer stabil grund skapas och den egna identiteten 
fastställas genom att man koncentrerar sig på sina egna resurser (Barney & Wright). 
 
Det resursbaserade synsättet har haft stor genomslagskraft på strategiformulering i många 
företag. Ansatsen betonar unikheten i varje företag och anser att nyckeln till framgång är att 
utforska differentieringsmöjligheter och inte att imitera övriga aktörer. För att kunna skapa 
konkurrensfördelar måste företag ta fram en strategi som utnyttjar de egna unika resurserna 
och förmågorna (Barney & Wright).      
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VRIO-analys 
Varaktiga konkurrensfördelar utgör grunden för ett företags konkurrenskraft i framtiden. Den 
vinst som ett företag kan erhålla från sina resurser och förmågor baseras på hur väl man kan 
uppnå varaktiga konkurrensfördelar. I en VRIO-analys måste resurserna på så sätt uppfylla 
två kriterier: (Barney, 2002) 
 

• Knapphet – resurser måste vara otillgänglig för andra aktörer inom en bransch  
• Relevans – resurser måste skapa värde och vara relevant för marknadens KSF.  

 
Det räcker dock inte att enbart skapa konkurrensfördelar för att i ett företag kunna bibehålla 
konkurrenskraft. För att en resurs ska kunna klassificeras som en varaktig konkurrensfördel 
måste den vara: värdefull, unik, svårimiterbar och organiserbar. (Barney, 2002) 
 

 
Tabell 3.1 VRIO-modellen (Barney 2002) 

 

3.1.3 Värdekedjeanalys 
Michael Porters värdekedjeanalys används för att analysera ett företags konkurrensfördelar. 
Värdekedjan utgörs av aktörer som utför värdeskapande processer i samarbete från råvara till 
färdig slutprodukt. Aktiviteter som sker tidigt i värdekedja påverkar senare händelser i kedjan 
och deras chans att skapa värde. (Porter, 1985) 
 
Enligt Porter kan ett företag skapa konkurrensfördelar genom en differentieringsstrategi eller 
en kostnadsreduktion. Differentiering innebär att företaget erbjuder kunden ett mervärde 
genom unika produkter och på så sätt försöker konkurrera ut sina konkurrenter. 
Kostnadsreduktion innebär istället att man försöker skapa en billigare produkt än sina 
konkurrenter genom att uppnå skalfördelar, tillverka större produktionsvolymer, samt 
använda mindre resurser. Porter menar att de finns tre olika strategier som kan användas för 
att uppnå konkurrensfördelar: kostnadsreduktion, differentiering samt fokusering. Om 
företaget inte är tydlig i sitt strategiska val är risken att man hamnar stuck in the middle. 
(Porter, 1985) 
 
Genom att analysera ett företags värdekedja kan de strategiskt viktiga aktiviteterna som 
företaget utför identifieras. Detta görs genom att man bryter ner aktiviteter och granskar hur 
de samspelar med varandra. Man undersöker därefter vad de tillför verksamheten, för att 
kunna identifiera var företagets konkurrensfördelar uppstår. Skillnader i företags värdekedja 
kan ge upphov till konkurrensfördelar. (Porter, 1985) 
 
Porter delar in aktiviteterna i två kategorier: primära och stödjande. De primära aktiviteterna 
utgörs av processer som skapar direkt värde för kunden. De stödjande aktiviteterna 
organiserar de primära aktiviteter och gör dem genomförbara. Tillsammans utgör de båda 
aktiviteterna det totala värdet på de produkter som företaget framställer. Utrymmet i spetsen 
av modellen utgörs av den vinst eller marginal av värde som företaget lyckas skapa. (Porter, 
1985) 

Ja Ja Ja Ja 4 
Nej Ja Ja Ja 3 
Nej Nej Ja Ja 2 
Nej Nej Nej Ja 1 

Oraganiserbar Svårimiterbar Unik Värdefull Resurs 

Varaktig konkurrensfördel 
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Hur konkurrenskraftigt ett företag är beror på både de primära och stödjande aktiviteterna. De 
aktiviteter som är viktigast är beroende av vilken typ av produkter som produceras, samt inom 
viken bransch företaget är verksam i. Om en aktivitet, eller någon del av den, utförs mer 
effektivt eller på ett sådant sätt att kunden upplever ett högre värde än konkurrerande företag, 
kan det resultera i en ökad konkurrenskraft. (Porter, 1985) 
 

Konkurrensfördelar i mogna branscher 
Ett företag som verkar i en mogen bransch har reducerade möjligheter till att skapa 
konkurrensfördelar. Några anledningar till detta är bland annat att branschen kännetecknas av 
kunniga köpare, standardiserade produkter och låg innovationsgrad. En välutvecklad 
infrastruktur och starka distributörer medför dessutom att det blir lätt att attackera etablerade 
företag som innehar strategiska nischer. Detta tvingar företag att fokusera allt mer på 
kostnadsreducering och allt mindre på differentiering. (Porter, 1985) 
 

3.2 Kunden  
I detta avsnitt tar vi fram teorier som diskuterar kundernas beteenden och beslutsprocesser för 
inköp.   
 

3.2.1 Kundbeteende 
Kundbeteende är enligt Kotler starkt påverkad av kulturella, sociala, personliga samt 
psykologiska faktorer. Dessa faktorer kan inte kontrolleras genom marknadsföring av en 
produkt men är viktiga att ha i beaktande. (Armstrong & Kotler, 2005) 
 
Kulturella faktorer innefattar breda och djupa influenser på en kunds beteende. Genom att 
kontinuerligt sträva efter att upptäcka kulturella skiftningar kan nya behov hittas och därmed 
användningsområden för nya produkter och tjänster möjliggöras. Varje socialt system har 
någon form av social klasstruktur vars medlemmar har ungefär samma värderingar, normer, 
intressen och beteenden. Inköpsbeteendet inom varje klasstruktur tenderar även att vara 
likartade vilket påverkar individens beteende. (Armstrong & Kotler, 2005) 
 
En kunds beteende påverkas av en mängd olika sociala faktorer, såsom familjemedlemmar, 
vänner och förebilder. Kundbeteendet påverkas även av de egna egenskaperna. Det kan 
handla om ålder, yrke, utbildning och livsstil, samt vilken ekonomisk situation som individen 
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befinner sig i. Genom att titta på hur inköpsmönstren ändras inom olika grupper och för 
enskilda personer, kan företagen anpassa sig för att på bästa möjliga sätt rikta sig till rätt 
målgrupp. (Armstrong & Kotler, 2005) 
 
Psykologiska behov innebär ett accepterande av andra genom sitt personliga anseende eller en 
känsla av att man tillhör en specifik grupp. Då behovet blir så pass starkt att det kräver 
tillfredsställelse, övergår det till en anledning att agera. Beteendet influeras av fyra 
psykologiska faktorer: motivation, perception, inlärning samt attityder och åsikter. Faktorer 
som kan påverka en individs motivation kan vara hur viktigt något är för personligheten samt 
vilka behov och mål som individen har. En tillräckligt motiverad individ är beredd att agera. 
Hur individen agerar beror på dennes perception eller uppfattningsförmåga av situationen.  
 
Det mesta av en individs beteende kommer från inlärning. Lärande uppkommer genom 
drifter, signaler, respons och förstärkning och medför att en individ ändrar sitt beteende efter 
en viss erfarenhet.  Inlärning och agerande skapar förutfattade meningar och leder till att 
individen har speciella tankar om hur saker och ting ska vara. För att kunna förändra en 
individs beteendemönster, måste man förändra individens attityd och åsikt. (Armstrong & 
Kotler, 2005) 
 

Tidsaspekten 
En konsument måste fatta flera beslut inför ett köp av en produkt. Vilken typ av produkt och 
märke som ska väljas, samt var produkten ska inhandlas utgör några typiska beslutsfaktorer. 
Den tid som en kund har att disponera är en annan faktor som påverkar beteendet. Tiden är 
den mest begränsade resursen för en kund. Alla människor är begränsade till 24 timmar om 
dagen. Om en kund är i tidspress kommer sannolikt priset att spela en mindre roll vid ett 
köpbeslut (Salomon et al, 1999). Individer är alltså mer villiga att riskera att förlora pengar än 
tid, då det senare inte lika lätt går att ersätta (McGoldrick, 2002). Tid används ofta som en 
indikator på den ansträngning som krävs för att utföra en aktivitet. Tid som indikator kan 
dock vara bristfällig eftersom faktorer som tillgänglighet, väder, layout på butiken samt långa 
köer ökar ansträngningen och stressen att handla (McGoldrick, 2002). Dessa faktorer 
påverkar kundens humör och på så sätt köpbeteendet (Salomon et al, 1999). 
 

Motiv för att handla 
Vilken typ av produkt samt för vilken situation produkten inhandlas spelar in på 
kundbeteendet. Behov påverkar en kunds beteende och kommer alltid att beröra köpbeteendet. 
(Salomon et al, 1999) En konsument köper en produkt för att tillfredställa sina behov och inte 
med anledning av de specifika egenskaperna som en produkt innehar. Det finns dock flera 
motiv till att inhandla varor annat än för att fylla sina nödvändiga och basala behov. 
Individers motiv att handla är en funktion av många olika variabler där några av dessa inte hör 
ihop med själva behovet att köpa produkten. (McGoldrick, 2002) 
 
Shopping kan utgöra en del av ett rollspel för att passa in eller för att vara modern. Det kan 
även fungera som ren terapi eller antidot för individer som vill komma bort från tristess, 
ensamhet och sin vardagliga rutin. Samtidigt kan shoppingrundan ses som ett 
inlärningstillfälle där man lär sig om nya trender eller för att få inspiration och skapa nya 
idéer. För personer med ett arbete som inte tillåter motion kan shoppingrundan även ses som 
ett tillfälle att få motionera. (McGoldrick, 2002) 
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Det har observerats att unga och gamla speciellt använder sig av shopping som en social 
aktivitet. Genom att shoppa får man möjligheten att interagera med andra människor, träffa 
vänner eller bara observera andra människor. Kommunikation med andra individer som har 
ett liknande intresse har kan även se som ett motiv. I fall där personlig service är viktig, 
särskilt i affärer med högre status, bidrar kommunikation till tillgodose individens personliga 
status och auktoritet.  
 
Det kan alltså konstateras att det finns viktiga underliggande motiv att shoppa annat än att 
bara se det som en process där produkter byter ägare. I många fall så anger konsumenterna 
inte dessa motiv till att shoppa utan förklarar det istället i mer rationella termer. Detta har 
bidragit till att många misslyckade kundundersökningar och förväntningar om kunder. 
(McGoldrick 2002) 
 

Kundlojalitet 
Så länge en kund är tillfredsställd med en butik, dess utbud, personal och service, finns det 
ingen anledning att byta inköpsställe. När en kund utvecklar ett rutinmässigt beteende 
kommer denne dock att vilja ha variation och därför söka sig till att köpa sina produkter på 
annat håll. (Salomon et al 1999) 
 
Det finns ett antal faktorer som spelar in på hur lojal en kund är. Det kan vara en vana att gå 
till en och samma butik eller så är det så att kunden inte har tid att besöka mer än en butik. I 
en ny butik är kunden tvungen att på nytt lära sig var produkterna är placerade. Avståndet till 
butiken, öppettider samt utbudet av andra butiker i närområdet spelar även in. Det finns dock 
även ett antal faktorer som förklarar varför en kund byter affär. Om kunden aktivt letar efter 
billigare priser och lyckas hitta olika erbjudanden i olika affärer känner kunden sig smart. 
Kunden kanske även känner glädje av att handla i nya miljöer. (McGoldrick, 2002) 
 

Relationer 
Att utvecklande personliga relationer med alla sina kunder är problematisk för stora 
återförsäljare på stora marknader. Butikerna har ofta långa öppettider och det är ofta en hög 
omsättning på personalen. Detta leder till att övriga informationssystem blir allt viktigare för 
att kunden ska känna sig tillfredställd. (McGoldrick, 2002) 
 
En ökad medvetenhet av hur värdeskapande relationer påverkar lönsamheten har lett till 
ifrågasättande av mer traditionella transaktionsorienterade modeller. När man utvecklar 
relationerna med sina kunder är det viktigt att detta görs på ett bra sätt, annars kan det få 
motsatt effekt. Det har visat sig att 96% av de kunder som är missnöjda aldrig klagar men 
också att 90% av dessa aldrig återbesöker butiken. Långa köer vid hjälpdiskar samt långa 
väntetider i telefonköer bidrar till att viljan att föra en dialog med företaget minskar. När en 
kund stöter på ett problem ska detta stället ses som en möjlighet för företaget att kunna 
utveckla relationen med kunden. (McGoldrick, 2002)  
 

Värdeekvationen 
Vanligtvis betraktas pengar som den primära kostnaden vid handel, men även faktorer som tid 
och distans är faktorer som fungerar som avskräckande faktorer. En bättre bild av de 
kostnader, monetära som icke monetära, som uppkommer vid shopping, illustreras av bilden 
nedan. Bilden visar att inte alla individer vill minimera de olika negativa faktorerna. Det beror 
på att de kan ha andra motiv, som exempelvis strävan att uppnå högre social status. 
(McGoldrick, 2002) 
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3.2.2 Köpbeslutsprocessen 
Det är viktigt att företag inte enbart fokuserar på själva köpmomentet, utan även processer 
innan och efter detta. Köpbeslutsprocessen är något som börjar långt innan det faktiska 
köpmomentet och fortsätter en tid därefter. Kotler har utvecklat en modell som behandlar de 
olika stegen som en konsument går igenom vid köpbeslut. (Armstrong & Kotler, 2005) 
 
 

 
Figur 3.4 Köpbeslutsprocessen (Armstrong & Kotler 2005) 

 
Alla människor behöver dock inte gå igenom alla steg i modellen vid ett köpbeslut. När det 
gäller mer frekventa och rutinmässiga köp är det troligt att några av stegen förbises. Vid 
erkännandet av ett behov utvecklas ett stimuli som påverkar behovet så pass mycket att det 
utvecklas till en drift. En stark drift leder det till att individen lägger ner allt mindre tid på att 
söka information. Hur mycket information en individ söker är därefter beroende av hur stark 
drivkraften är, hur mycket information som finns tillgänglig samt hur lätt den är att hitta. 
(Armstrong & Kotler, 2005) 
 
Om en individ är belåten med ett köp eller inte, beror på vilka förväntningar individen har 
samt hur produkten uppfattas. Det är viktigt att kunden är nöjd och att produkten motsvarar 
dess förväntningar, eftersom nöjda kunder har en högre återköpsfrekvens. (Armstrong & 
Kotler, 2005) 
 

3.3 IT:s inverkan värdekedjan 
I det här avsnittet kommer vi att beskriva hur IT påverkar värdekedjor, med hjälp av Amit & 
Zotts samt Chircu & Kauffmans teorier. Vidare kommer vi att beskriva de funktioner som 
mellanhänder utför, hur dessa påverkas av Internet samt vilka konflikter som kan uppstå på 
grund av e-handelskanaler.  
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3.3.1 Mognadstrappan 
Många företag har idag påbörjat sin resa uppför vad som kan kallas en mognadstrappa för e-
handel. Modellen förklarar hur behov utvecklas och att komplexiteten och 
investeringsbehovet kommer att öka i takt med förändring. Trappan kan uppdelas i fyra 
nivåer, i vilka högre behov kommer att utvecklas (Dykert et al, 2002): 
 
• Information – Internet möjliggör en fullständig informationsspridning 
• Kommunikation – mer kommunikativa lösningar och interaktivt utbyte av information ter 

sig naturligt för alla som vant sig vid den första nivån. 
• Transaktion – transaktionsläget innebär ett praktiskt utbyte av produkter och tjänster över 

nätet och kan innefatta hela kedjan av transaktioner från offert till faktura. 
• Transformation – genom att passera de olika stegen växer mognaden och förståelsen för 

att använda Internetbaserade lösningar. 
 
Många författare menar att företag idag har det allt svårare att utföra klassiska 
marknadsanalyser för att kunna undersöka nya möjligheter. Varje marknadsanalys är unik och 
kräver därför ett annorlunda angreppssätt. Detta beror på att den nya IT-baserade ekonomin 
har skapat en miljö med förändrade förutsättningar. Numera kan konkurrens ske över 
branschens gränser jämfört med förr då det endast skedde inom dess gränser. Till skillnad från 
traditionella företag saknar e-handelsverksamheter många tunga arbetsmoment som 
exempelvis fysisk produktions och servicebetjäning, vilket kan möjliggöra ett mer träffsäkert 
värdeskapande för kunden. (Jaworski & Rayport, 2002) 
 

3.3.2 Värdeskapande vid e-handel 
Amit och Zott har utvecklat en modell som genom att beakta Internet i värdekedjan, beskriver 
hur e-handel skapar värde mellan alla inblandade aktörer. Modellen behandlar fyra faktorer 
som utgör källor till värdeskapande inom e-handel: effektivitet, kompletterande aktiviteter, 
inlåsning, samt nyskapelse. Det potentiella värdet från e-handel beror på de kombinerade 
effekterna från alla värdeskapande faktorerna. (Amit & Zott, 2001) 
 
Effektivitet grundar sig i transaktionskostnadsteorin. Transaktionskostnader är kostnader som 
uppstår vid köp av en produkt, då kostnaden för själva produkten exkluderas. Om 
transaktionskostnaderna blir för höga kan det finnas en risk att affären inte genomförs. Ju 
större vinster som uppnås via e-handel genom minskade transaktionskostnader desto mer 
värdefullt slutresultat. (Amit & Zott, 2001) 
 
Effektivitetsökningar genom e-handel kan jämfört med traditionell butikshandel uppnås på en 
mängd olika sätt. En reducering av informationsasymmetrin mellan köpare och säljare genom 
att tillhandahålla omfattande och uppdaterad information, är ett sätt som är både snabbt och 
enkelt via Internet. Detta leder till en minskning av kundernas sökkostnader och opportunism. 
Beslut kan fattas till en lägre kostnad än tidigare och blir dessutom mer exakta. Den totala 
informationsmängden blir därmed mer jämnt fördelad mellan de parter som är involverade i 
handeln. E-handel medför dessutom att ett större produkturval till en lägre kostnad kan 
erbjudas till kunden, som ges möjlighet att skapa snabba och enkla transaktioner, 
rationalisering av leveranskedjan och skalfördelar. (Amit & Zott, 2001) 
 
Kompletterande aktiviteter uppstår när ett paket av produkter tillsammans skapar mer värde 
än vid användande av produkterna separat. E-handel möjliggör att man som kund kan välja 
till varor eller tjänster till den första produkten, vilket leder till att det upplevda värdet av den 
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ursprungliga produkten ökar. Kompletterande aktiviteter leder till ökad effektivitet, då kunder 
får reducerade sök- och transaktionskostnader. Det finns två typer av kompletterande 
aktiviteter, vertikala och horisontella. Vertikala utgörs av service och support, medan 
horisontella utgörs av tillbehör till produkten. (Amit & Zott, 2001) 
 
Ett företags potential för att kunna skapa värde vid e-handel, är beroende av hur intresserade 
kunderna är att återupprepa sina transaktioner, samt hur villiga företagets affärspartners är att 
förbättra samarbeten. Inlåsning innebär att kunder och affärspartners blir hindrade att byta 
samarbetspartner på grund av så kallade switching costs. Genom att införa lojalitetsprogram 
av olika slag, höjer man kundens switching costs, då den får ökade transaktionskostnader om 
den byter till en annan återförsäljare. Företag kan även utveckla patentskyddade standards 
samt utveckla relationer till sina kunder, genom att erbjuda säkerhet och tillförlitlighet i sina 
tjänster och produkter. Om kunden dessutom har lagt ner mycket tid på att lära sig och förstå 
hur företagets hemsida fungerar och därför vill undvika att byta till ett nytt företag, höjs 
kundens switching costs ytterligare. Med e-handel blir det enklare för företag att kartlägga en 
kunds beteende och därmed skräddarsy sina produkter och erbjudanden efter kundens 
specifika behov. (Amit & Zott, 2001) 
 
Inlåsning kan bidra till höge effektivitet och även kompletterande aktiviteter. Genom att 
exempelvis ta fram en virtuell kommunikationsida tillåter man att köpare kan tycka och ge 
kritik på återförsäljarens erbjudande. Detta ökar köparens förtroende som kan innebära 
återköp, samt skapar mer effektiva återförsäljare som alltid strävar efter att bli bättre. (Amit & 
Zott, 2001) 
 
Nyskapande innovationer som e-handel kan användas för att reformera en bransch i flera 
hänseenden. E-handel skapar värde genom att sammanföra två parter, minska ineffektiviteten 
i köp och säljprocessen med innovativa transaktionsmetoder samt konstruera nya marknader. 
E-handelsföretag kan även identifiera och förena nya kompletterande varor och tjänster i 
produkterbjudandet på ett nytt sätt. Genom att vara först med en innovation på en marknad, 
kan företag få first mover advantages, vilket höjer kundens switching costs. Kunskap om 
kundernas preferenser skapar sedermera fördelar mot konkurrenterna. (Amit & Zott, 2001)    
 

3.3.3 Förändrad värdekedja 
Hur värdekedjor förändras till följd av utvecklingen inom IT och Internet behandlas av Chircu 
& Kauffman. Författarna menar att värdekedjor förändras på tre följande sätt: 
 
• Intermediation – E-handelsaktörer slår sig in på marknaden med nya affärsmodeller.  
• Disintermediation – De nya e-handelsaktörerna tar marknadsandelar från etablerade 

aktörer. 
• Reintermediation – De etablerade aktörerna utmanar de nya genom att själva anpassa sina 

affärsmodeller med IT kompetens. 
 

 

 1  2  3 

1. Intermediation 2. Disintermediation 3. Reintermediation 

Figur  3.5 Disintermediation (Chircu & Kauffman 2000) 
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Många etablerade aktörer tror sig till en början leva säkert på marknader och ignorerar därför 
intrång från nya aktörer. Detta kan få till följd att ett flertal värdekedjor drabbas av 
disintermediation. Ett fåtal etablerade aktörer kommer dock att agera på intrånget genom att 
själva utveckla IT kompetens. De kommer då att inneha vissa fördelar gentemot de nya e-
handelsaktörerna. Dessa fördelar har sitt ursprung i tre faktorer: imitation och anpassning, 
ägande av tillgångar och skalfördelar. (Chircu & Kauffman, 2000)  
 
Imitation och anpassning innebär att de traditionella aktörerna har en fördel om de nya 
aktörernas strategier lättimiterbara. Om den nya e-handelsaktörens affärsmodell inte kräver 
någon vidare anpassning från kundens sida leder detta även till låga switching costs, vilket i 
sin tur skapar svårigheter för aktören att fånga värdet på innovationen. (Chircu & Kauffman, 
2000) 
 
Den traditionella aktören har vidare väldigt stora tillgångar, i form av leverantörsrelationer, 
kundnätverk samt materiella och finansiella tillgångar. I kombination med utvecklad IT-
kompetens, kan detta innebära en stark fördel gentemot den nya aktören. (Chircu & 
Kauffman, 2000))   
 
För att den nya e-handelsaktören skall kunna lyckas, är det viktigt att denne skapar en stor 
kundkrets, minskar kostnaderna per transaktion och arbetar med att uppnå skalfördelar. 
Författarna menar dock att de etablerade aktörerna också möter hinder. I många fall vet de 
inte hur de ska agera och det kan råda stor osäkerhet om var värdeskapande kommer att 
hamna, samt vilka aktörer som kommer att utgöra hot i framtiden. (Chircu & Kauffman, 
2000) 
 

Mellanhänder  
Utvecklingen inom IT och Internet bidrar till att kunderna själva kan söka information vilket 
leder till att mellanhändernas position i värdekedjan kan försvagas. En viktig orsak till 
mellanhändernas konkurrenskraft är deras funktion att matcha utbudet med efterfrågan och att 
de har mycket information om både kunder och producenter. Den ineffektivitet som finns 
mellan producenter och kunder leder till att mellanhänder existerar och kan göra vinster. 
Producenterna är dock beroende av dessa mellanhänder för att kunna få ut sina produkter på 
marknaden. Mellanhändernas uppgift är att löse problematiken mellan de producerande 
företagen och konsumenterna, samt föra produkten genom varukedjan. Mellanhänderna utför 
tre viktiga aktiviteter: koordination av utbud och efterfrågan, breddning av utbud och 
problemlösning. (Anderson & Anderson, 2002) 
 
Mellanhänderna känner sina kunder, företag och dess produkter vilket gör dem till de aktörer 
som har mest information. Det är denna kunskap som används för att kunna skapa ytterliggare 
värde till produkten, vilket ger upphov till mellanhändernas vinst. Med sin position i 
värdekedjan kan mellanhänder ge kunder produkter på rätt plats och vid rätt tidpunkt, 
samtidigt som ett brett sortiment kan erbjudas. Detta kan ge upphov till att skalfördelar kan 
skapas, vilket sänker både kostnader och priser. Mellanhändernas position i värdekedjan 
möjliggör även att man kan utföra kundanpassade lösningar, skydda kunders anonymitet och 
svara för varors kvalitet. (Anderson & Anderson, 2002) 
 

Införandet av e-handel påverkar de befintliga affärsmodellerna och traditionella värdekedjor. 
Vissa steg i dessa kedjor kan bli överflödiga och det är inte ens säkert att det längre kommer 
att vara en linjär process. Istället kan kanske den klassiska värdekedjan ersättas av ett helt 
nätverk av aktörer som alla är beroende av varandra (Dykert et al, 2002).  
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3.3.4 Kanalkonflikter 
Aktörerna inom en marknadskanal är mer eller mindre specialiserade inom specifika 
områden. Detta leder till att ett ömsesidigt beroende av varandra utvecklas inom värdekedjan. 
För att skapa inflytande använder de olika aktörerna sig av makt. Konflikter som uppstår 
inom en marknadskanal kan bedömas enligt antal och intensitet, och kan uppstå både på en 
vertikal eller en horisontell nivå. De kan leda till att samarbeten i distributionskedjan 
förhindras, vilket ofta leder till lägre vinster för alla parter som är inblandade. (Stern & El-
Ansaty, 2002) 
 
Orsakerna till att kanalkonflikter uppstår kan vara många. Att en aktör avviker från ett 
förväntat beteende eller hindrar en annan från att uppnå sina mål kan vara en orsak. Olika 
uppfattningar mellan olika grupper inom en värdekedja eller ett företag leder till konflikter. 
Det kan gälla definitioner av arbetsområden, kunder, val av teknologi eller inom vilka 
geografiska områden man ska agera inom. Om dessutom beroendet aktörerna emellan är stort 
desto intensivare blir konflikterna. Konflikter behöver dock inte alltid ses som något negativt.  
Det kan ge upphov till lärande eller att företag blir mer innovativa. Om det inte skulle finnas 
några oenigheter skulle det bidra till passivitet och utvecklingen skulle stanna. (Stern & El-
Ansaty, 2002)  
 
Kanalkonflikter kan leda till att samarbetet mellan aktörerna i värdekedjan skadas, vilket i sin 
tur kan konfundera kunderna. I värsta fall kan konflikter leda till att företag skadar eller till 
och med förintar varandra genom att exempelvis en återförsäljare bojkottar en producents 
produkter. En viktig framgångsfaktor för företag är just hur dessa konflikter hanteras. För att 
lösa konflikterna på ett smidigt sätt är det viktigt att de inblandade aktörerna förstår grunden 
och de underliggande orsakerna till konflikten. Lösningen beror inte enbart på orsakerna, utan 
maktförhållandet mellan parterna måste också tas i beaktande. (Stern & El-Ansaty, 2002) 
 

3.4 E-handel av dagligvaror 
I den här delen kommer vi att ta upp olika utgångspunkter som krävs för att kunna lyckas 
skapa en framgångsrik e-handelsverksamhet.   
 

3.4.1 E-handelssystem 
Vid handel på nätet är kunden en del av en kedja av händelser som utgör en del av en process. 
Denna kedja benämns Commerce Value Chain och kan användas vid försäljning av varor på 
nätet direkt till slutkunden. Modellen består av fyra komponenter: attraktion, växelverkan, 
agerande och reaktion. (Treese, G W & Stewart, L C., 1998) 
 
Om man som företag köper utrymme på olika populära sajter, skickar email till utvalda 
grupper eller finns med i sökmotorernas register, kommer kunder att lockas och attraheras till 
att besöka företagets hemsida. De kunder som sedermera handlar mycket kan erbjudas anbud 
och lojalitetsprogram för att de ska återbesöka hemsidan.  
 
För att ett företag ska lyckas integrera Internet i sin affärsverksamhet krävs för det första att 
hemsidan är utformad på ett bra sätt och användarna upplever den som användarvänlig. 
Användarnas kompetens och acceptans är avgörande för hur ett företag ska lyckas integrera 
Internet. Kunderna måste upptäcka fördelar med att använda Internet för att nyttja det. Om det 
inte finns kunskap eller erfarenhet hos användarna kommer företagens intentioner att använda 
Internet i dess kundrelationer, att minska. (Balsvik, 2001) 
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Det är viktigt att interaktionen mellan de som konstruerar hemsidan och de som använder den 
fungerar. (Balsvik, 2001). Hemsidan måste därför vara enkel att navigera och produktlistan 
måste vara lättöverskådlig. Produktinformation måste ständigt kunna uppdateras för att 
hemsidan ska vara aktuell och anpassad efter kundefterfrågan. Kunden ska ha möjligheten att 
på ett enkelt sätt kunna ändra kvantitet och produktslag, samt genomföra transaktioner. Det 
ska vara lätt att se vilka artiklar som har inhandlats, samt tydligt framgå de leveransuppgifter, 
pris och betalningssätt som erbjuds (Treese, G W & Stewart, L C., 1998).  
 
För företag som har många produkter kan det vara bra att införa en sökfunktion för att öka 
graden av användarvänlighet. Då olika kundgrupper använder sig av olika kanaler för sin 
inköp är det viktigt att företaget inte ser de olika försäljningskanalerna som isolerade enheter. 
Kunderna kan då vägledas att använda en annan kanal än sin traditionella. (Epstein 2004) 
 
För att kunden ska kunna utveckla ett förtroende för företaget är det viktigt att kunden erbjuds 
service. Om en butik på Internet alltid är öppen har man större möjligheter att utveckla 
företagets serviceerbjudande. Kunden kan skicka e-mail, läsa om vanligt förekommande 
frågor, samt chatta med supporten på företaget i realtid för att få hjälp med eventuella 
problem. (Treese, G W & Stewart, L C., 1998) 
 

3.4.2 Implementering av strategier 
För att lyckas med sin e-handelssatsning är det enligt Epstein viktigt att företaget satsar på 
områden inom: ledarskap, strategi, struktur och system.  
 
En individ med ledande befattning i ett företag måste tro på företagets e-handelssatsning och 
vara övertygad om att den skapar nytta och öka lönsamhet. Det är ytterst viktigt att man 
lyckas förmedla detta budskap inom organisationen och till övriga medarbetare. För att detta 
ska fungera på ett bra sätt krävs insikt i hur teknologin fungerar. Detta sätter ytterligare press 
på ett engagerat ledarskap inom organisationen eftersom det är en nödvändighet att man får 
förtroende från sina medarbetare för en framgångsrik implementering av e-handel.  
 
Företagets kultur måste därefter anpassas till den nya e-handelsstrategin. Ur ett 
ledningsperspektiv är det därför viktigt att se IT-utveckling som en värdeskapande funktion, 
än snarare som en kostnadsdrivande enhet. Det vidare är viktigt att företaget kartlägger hur 
situationen ser ut för andra aktörer i branschen för att kunna formulera en bra strategi samt för 
att kunna uppnå konkurrensfördelar. Detta är av stor vikt, oavsett om företaget ligger före 
eller efter sina konkurrenter i utvecklingen, för att man ska kunna differentiera sig och hitta på 
egna kunderbjudanden. (Epstein 2004) 
 
Nästa steg är att anpassa företagets e-handelsstrategi med den övergripande strategin i 
organisationen. Ett etablerat varumärke kommer att attrahera kunder till hemsidan, samtidigt 
som det kan höja kundens lojalitet. Det är därför viktigt att företaget når upp till den kvalitets- 
och servicenivå som signaleras av varumärket. För att kunder ska ha lätt att lokalisera och 
börja använda e-handelssidan kan företaget använda sitt namn på domänen. Det innebär 
fördelar för organisationen att kunna marknadsföra den nya kanalen genom annonser och i 
butiker. Vilka och hur många produkter företaget ska erbjuda i e-handelsbutiken är ett annat 
viktigt strategiskt beslut. Eftersom produkter tar upp fysisk plats i traditionella butiker kan det 
vara strategiskt smart att erbjuda fler produkter i e-handelsbutiken. Erbjudanden samt billigare 
varor vid beställning på nätet kan höja återköpsfrekvensen och lojaliteten hos kunderna. 
(Epstein 2004) 
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När ett företag har valt att inleda en e-handelssatsning, måste de bestämma om de själva ska 
investera i lösningen eller om det krävs externa medfinansiärer. Här bör företaget, enligt 
Epstein, själva investera i satsningen då detta tyder på ledarna verkligen tror på projektet. 
(Epstein 2004) 
    
Företag som redan använder sig av flera försäljningskanaler ska undvika att förändra 
managementverksamheten vid införandet av en e-handelskanal. Det har visat sig att 
organisationer som utvecklat fristående sektioner för att hantera de uppgifter som e-
handelskanalen behöver har återfört dessa funktioner och integrerat de till de redan befintliga 
avdelningarna inom organisationen. Företag kan dock gynnas av att samarbeta med aktörer 
som kan och har rutin av de olika moment som krävs för att utveckla e-handel. Detta är 
speciellt effektivt för företag som inte kan utnyttja egna traditionella försäljningskanaler. 
(Epstein 2004) 
 
Det är vidare viktigt att organisationer hittar en bra och fungerande servicenivå genom att 
lyssna på den feedback som kunderna ger samt utveckla erbjudanden som kunden efterfrågar. 
En fördel med e-handel är att organisationerna kan kartlägga vad kunden värdesätter genom 
dess agerande på hemsidan. Om företaget lyckas att ta vara på den informationen kan 
kunderbjudandena förbättras och bli mer personliga samtidigt som företaget lär sig vad som 
skapar värde för kunden. (Epstein 2004) 
 

3.4.3 Distributionsstrategier vid e-handel 
Internet tillhandhåller en mängd olika sätt för återförsäljare att öka sin lönsamhet och sina 
marknadsandelar, samt generera nya affärsmöjligheter och serviceerbjudanden. En kritisk 
fråga är hur logistikprocessen ska fungera före och efter en transaktion ägt rum. Då en 
producent sällan har erfarenhet och kunskap om logistik och kundservice, eftersom detta 
traditionellt brukar hanteras av återförsäljarna, är det klokt att utnyttja redan etablerade 
distributionskanaler vid lansering av en direktförsäljningskanal på nätet. Först när 
försäljningsvolymerna har kommit upp i lite större nivåer kan det vara vettigt att byta till en 
distributionscentral som levererar direkt till slutkonsumenten. Det går att urskilja fyra typer av 
företag som säljer sina varor på Internet direkt till slutkunden (de Koster 2003):  
 
• Tillverkande företag som inte använder sig av några mellanhänder, exempelvis Dell. 
• Traditionella återförsäljare, exempelvis Tesco och NetXtra (PrisXtra). 
• Nya e-handelsföretag utan fysiska resurser, exempelvis E-bay. 
• Nya e-handelsföretag med fysiska produkter och resurser, exempelvis Amazon.com 
 
För företag som säljer fysiska produkter via Internet direkt till slutkunderna är ett av de största 
problemen att leverera produkten och därigenom möta kundens förväntningar. Kunderna 
kräver stort förtroende av företagen för att de ska handla via Internet vilket gör det viktigt att 
premisserna på hemsidan efterlevs. De hårda kraven som ställs från kunderna sätter därmed 
stor press på e-handelsföretagens affärsmodeller. Vid e-handel till slutkonsumenten är det 
viktigt att e-handelsföretaget tänker på i vilka geografiska områden som man ska leverera, på 
vilket sätt produkten ska levereras samt inom vilka tidsintervall och hur snabbt leveranser ska 
ske. (de Koster 2003) 
 
Distributionsstrategin kan ses som en latent variabel som beror på servicen och sortimentet 
som företaget vill erbjuda sina kunder. De Koster har utvecklat en distributionsstrategi som är 
uppdelad i tre olika delar, som samspelar med varandra: 
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• Distributionskanaler – den typ av faciliteter som en order behandlas från. 
• Leveransområde – det geografiska område som företaget kan nå ut till.  
• Grad av outsourcing – produktlager, orderbehandling samt transport är processer som kan 

outsourcas till en tredje part.  
 
Distributionsstrategin avgör hur en order behandlas, vilka och hur många faciliteter som 
används vid hantering av en order, inom vilket geografiskt område som varorna ska levereras 
från faciliteterna. Dessutom bestäms vilka delar som ska outsourcas och vilka som ska hållas 
inom företaget. Distributionen inom ett e-handelsföretag kan organiseras utifrån fyra olika 
former: (de Koster 2003) 
 
• Distribution från existerande butiker 
• Distribution från centrallager, med leverans direkt till slutkunden  
• Distribution från centrallager, med leverans till slutkunden och det befintliga butiksnätet. 
• Hybrid struktur, dvs. användning av flera olika distributionssystem. 
 
Då traditionella butiker inte är byggda för att effektivt kunna ta hand om och plocka ihop en 
beställning via Internet kan det vara bättre att bygga upp ett speciellt utformat lager. På detta 
sätt kan företaget uppnå skalfördelar. Stora centrallager som levererar inom ett speciellt 
område kan, under förutsättning att existerande butiker finns, kannibalisera dessa butiker och 
göra dem olönsamma. För att motverka att detta sker kan företaget erbjuda leverans till 
kunder inom områden där det inte finns några butiker eller alternativt rikta in sig på ett annat 
kundsegment. (de Koster 2003)  
 
 Fördelar  Nackdelar 

Plock från lokala butik + Låg Investeringskostnad - Affärer inte effektiv designade 

 + Går snabbt att etablera - "Krockar" med kunder som handlar i affären 

  - Höga operationella kostnader 

   

Plock från centrallager  + Låg investeringskostnad för företag som - Inte anpassat till "småplock" till slutkonsument 

som även levererar till butiker  redan har centrallager till affärer - "Krockar" med leveranser till affärer 

 + Leverans till stort geografiskt område kan ske - Längre etableringstid 

  - Kannibalism av butikernas försäljning 

   

Plock från centrallager  + Designen anpassad för "småplock" - Höga Investeringskostnader 

endast för slutkund + Uppnå skalfördelar - Lång etableringstid 

 + Inga "krockar" med andra processer - Nya distributionskanaler måste oftast etableras 

 + Leverans till stort geografiskt område kan ske  
 
Tabell 3.1 Fördelar och nackdelar med olika lagersystem (de Koster 2003) 

 
 
En e-handelsaktör kan välja att leverera sina produkter inom regionala områden, inom en 
nation eller på en global marknad. Internet öppnar upp möjligheter till att betjäna marknader 
som traditionella butiker inte kan nå ut till. Det är dock mycket svårt att lyckas konstruera ett 
effektivt distributionssystem för att på ett bra sätt kunna betjäna en så stor marknad. 
Utformning av nya bruksanvisningar och förpackningar, skatter samt importregler är 
ytterligare faktorer som försvårar detta. (de Koster 2003) 
 
Både orderbehandling och transport är processer som kan outsourcas till en tredje part. Större 
företag brukar inte ta hand om sina egna transporter medan detta fenomen är vanligare bland 
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mindre aktörer. Detta beror på att då dessa ofta levererar inom ett mindre område från 
befintliga faciliteter. Aktörer med mindre än 100 beställningar eller över 10000 beställningar 
per dag, bör utföra sin egen leverans. Då företaget inte själv kan uppnå skalfördelar är det 
således billigare att outsourca leveransfunktionen om företaget har mellan 100 och 10000 
beställningar per dag. (de Koster, 2003)    
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4 Empiri 

Kapitlet redogör för data som samlats in via primära och sekundära källor. Avsnittet inleds med en 

redogörelse för den allmänna utvecklingen av e-handel i Sverige, samt förväntningarna om e-handel 

av dagligvaror. Vidare följer en historisk tillbakablick av de olika e-handelsinitiativen för respektive 

undersökningsobjekt. Kapitlet leder sedermera fram till hur dagligvaruhandeln ser ut idag och hur de 

olika aktörerna ser på EMV, samt avslutas med de olika aktörernas bild av framtiden för e-handel av 

dagligvaror. 

 

4.1 Allmän utveckling av e-handel i Sverige 
Under de senaste åren har försäljningen över Internet ökat kraftigt. Under 2004 ökade handeln 
över Internet med 40 % på den svenska marknaden. Den del av detaljhandeln som gjordes 
över Internet uppgick till 6,8 miljarder kronor. Försäljningen över Internet har utvecklats mest 
inom partihandeln och 30 % av alla företag säljer på nätet. Detta kan jämföras med 
detaljhandelsföretagen där siffran ligger på 15 %. (www.hui.se) 
 
Ungefär 5,3 miljoner invånare, dvs. 82 % av befolkningen i åldrarna 16-74 år, använde 
Internet under första kvartalet 2004. Det vanligaste var fortfarande att Internet användes för 
kommunikation, men numera mer även för informationssökning och underhållning, samt 
inköp av varor och tjänster. En relativt stor del av svenskarna har erfarenhet att handla över 
Internet. 33 % av den svenska befolkningen hade under första kvartalet 2004 någon gång 
beställt en vara eller tjänst på Internet. (www.hui.se) 
 
Internet utgör idag främst en kommunikationskanal för företag, både externt mot kunderna 
och leverantörerna, och internt inom organisationen. Verktyget möjliggör att information 
snabbt kan skickas oavsett avstånd, vilket bidrar till en hög effektivitet som bara kan 
motsvaras via fax eller telefon. Generellt kan det konstateras att ca 90 % av företagen i 
Sverige hade tillgång till Internet under 2004. I de företagen med mer än 10 anställda hade 
cirka 82 % en egen hemsida. (www.hui.se) 
 

4.2 Allmänhetens förväntningar om e-handel av dagligvaror 
I slutet av 1990-talet var det en allmän tro på utvecklingen av informationsteknologin som 
gjorde att förväntningarna trissades upp, inte minst för handel med varor över Internet. Från 
att har varit en plats för att söka information, skulle Internet även bli en plats för inköp och 
försäljning av varor. Detta influerade inte minst dagligvaruhandeln.   
 
I en studie som gjordes 1997 av DLF, tillsammans med Delfi Marknadspartner, kartlades 
morgondagens konsument. Det som framgick var att e-handel med dagligvaror skulle stå för 
drygt 5 % av försäljningen 2005. (Vision, 1997-10-29) Denna framtidstro på näthandel med 
dagligvaror bekräftas av en mängd artiklar och rapporter. Undersökningsföretaget Sifo spådde 
under samma år att 15 % av dagligvaruinköpen skulle göras på nätet. Då gällde det framförallt 
alldagliga produkter som exempelvis mjölk och hushållspapper. (Datavärlden, 1997-03-17) 
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I en undersökning från 1998 som exportrådet hade låtit göra, visade det sig att Sverige var ett 
av världens främsta IT-länder gällande webbhandel och antalet datorer uppkopplade mot 
Internet. Andelen svenskar, i åldersgruppen 15-79 år, som hade handlat över Internet var i juli 
samma år 9,3 %. Syftet med undersökningen var att visa amerikanska investerare att Sverige 
kunde fungera som en inkörsport till resten av Europa tack vare den höga IT-mognaden 
(Dagens Nyheter, 1998-11-20). Denna syn på Sverige som pionjär inom IT och e-handel 
delades av konsulter på det amerikanska konsultbolaget Andersen Consultant, som ansåg att 
Sverige hade alla förutsättningar för att bli världsledande inom e-handel. De pekade på höga 
datamognaden i landet samt att kostnaderna för Internetabonnemang var bland de lägsta i 
världen. (Svenska Dagbladet, 1998-10-09) 
 
Enligt en prognos som TT gjorde 1998 visade det sig att var femte svensk inom fem år skulle 
handla dagligvaror via Internet (TT, 1998-04-22). En Sifoundersökning som tidningen 
Supermarket lät göra, visade att endast 2 % av konsumenterna i åldrarna 16-74 år hade 
handlat livsmedel via Internet under det senaste året. Intresset för näthandel var dock stort. 
Var femte konsument kunde tänka sig att handla livsmedel via e-handel. (Dagens Industri, 
1999-02-03) 
 

4.3 Företagspresentation 
 

4.3.1 Återförsäljare 
 

Axfood AB 
Axfood AB bildades år 2000 och är ett relativt ungt företag. Idag bedrivs detaljhandel med de 
helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, samt partihandeln Dagab och 
Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna 
till Axfood genom avtal, bland annat inom den såkallade Hemköpskedjan, men också under 
varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda 
butiker. Marknadsandelen är drygt 13 procent vilket gör Axfood till ett av Nordens största 
börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista 
och huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. Omsättningen var 
under 2005 drygt 28 miljarder kronor och medeltalet anställda var strax under 8000. (Axfoods 
årsredovisning 2005) 
 
Axfoods affärsidé är att skapa, utveckla och driva framgångsrika matbutikskedjor, helägda 
eller i franchiseform. Axfood ska vara utmanaren på den nordiska dagligvarumarknaden 
genom tydliga och unika kunderbjudanden. Arbetet med att förverkliga Axfoods strategi är en 
naturlig del av koncernens dagliga verksamhet. Koncernens strategiska styrkor är finansiell 
styrka, starkt lågpriskoncept, bra bas i ett förändrat Hemköp, kostnadseffektiv partihandel, 
starka egna varumärken och stor bas egna butiker. Utan att göra avkall på dessa viktiga 
framgångsfaktorer arbetar Axfood utifrån tre huvudstrategier – lönsam tillväxt, optimal drift 
och kostnadseffektivitet (Axfoods årsredovisning 2005) 
 
ICA Sverige AB 
ICA AB är moderbolag i ICA-koncernen som består av tre övergripande funktioner för 
detaljhandel, ekonomi och varuförsäljning. ICA Sverige och ICA Norge är renodlade 
försäljningsbolag med ansvar för drift, etablering och försäljning. ICA Meny levererar mat, 
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dryck och utrustning till restauranger och storkök. ICA Banken erbjuder finansiella tjänster 
till de svenska kunderna. ICA AB ägs till 40% av norska investmentbolaget Hakon Invest AB 
och till 60% av holländska investmentbolaget Royal Ahold. 
 
ICA Sverige AB är ett av landets största detaljhandelsföretag med en marknadsandel på runt 
36 %. ICA Sverige är huvudleverantör till ICA-handlarna som äger och driver sina butiker 
som egna företagare. Uppdrag inom försäljning, drift och etablering innefattas i ICA Sveriges 
verksamhet. 2005 hade förtaget en omsättning på drygt 46 miljarder kronor och 1400 
handlarägda butiker. ICA Sveriges mål är att bli Sveriges ledande detaljhandelsföretag med 
fokus på mat och måltider. (ICA:s Årsredovisning 2005) 
 
De svenska ICA-butikerna är uppdelade enligt fyra olika butikskoncept: geografiskt läge, 
storlek, sortiment samt omsättning. ICA-nära är det minsta konceptet och sedan följer ICA 
Supermarket, ICA Kvantum och Maxi ICA i storleksordning. (ICA:s Årsredovisning 2005) 
 

COOP 
Koncernen COOP AB agerar på den svenska, norska och danska marknaden. COOP Norden 
AB är moderbolag inom koncernen som består av dotterbolagen COOP Sverige AB, COOP 
Danmark A/S, COOP Norge AS och COOP Trading A/S. COOP Norden AB ägs till 42 % av 
svenska KF, 38 % av danska FDB samt 20 % av norska COOP NKL. KF är ett förbund för 
Sveriges drygt 60 konsumentföreningar med över 3 miljoner medlemmar. Närmare hälften av 
COOP:s dagligvaruförsäljning i Sverige omfattas av COOP. Den övriga delen ägs och drivs 
av de olika konsumentföreningarna. (www.coop.se) 
 
När den kooperativa verksamheten slogs samman i de tre skandinaviska länderna, skapades 
Nordens största dagligvarukedja. Syftet med sammanslagningen att utnyttja kocernens storlek 
för att kunna förbättra kunderbjudandet samt öka intjäningsförmågan. Allmänna funktioner 
för varuförsörjning, affärsutveckling och finans har byggts upp för att skapa skalfördelar. 
(COOP:s Årsredovisning 2005) 
 
COOP Sverige bedriver dagligvaruhandel via sina butikskedjor, vars storlek kategoriseras 
enligt storleksordningen: COOP Nära, COOP Forum, COOP Konsum och COOP Extra. 
COOP Sverige hade 2005 en omsättning på 26 miljarder kronor och 739 butiker. Av dessa 
driver COOP Sverige 361 stycken och de övriga 378 drivs av detaljhandelsdrivande 
föreningar. COOP:s marknadsandel på den svenska marknaden var 2005 16 %.(COOP:s 
Årsredovisning 2005) 
 

NetXtra 
NetXtra är Sveriges största näthandelsaktör för livsmedel och är en av pionjärerna och den i 
särklass mest uthålliga av dem som envisats med att sälja livsmedel på nätet. Företaget 
bildades 1997 och ingår i koncernen PrisXtra, som även omfattar fyra vanliga butiker i 
Stockholmsområdet. NetXtras arbetsområde är Storstockholm där kunderna till 65–70 procent 
består av privatpersoner och resten företag. Omsättningen uppgick till 55 miljoner kronor 
under 2005. (Supermarket, 2006-02-13). I nuläget har företaget ungefär 30 anställda (Claes 
Hessel, 2006-05-04).  
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4.3.2 Producenter 
 

Unilever 
Unilever bildades i början av 1900-talet genom en fusion av den brittiska tvåltillverkaren 
Lever Brothers och den holländska margarintillverkaren Margarine Unie. Verksamheten 
producerade varor baserade på olja och fetter.  
 
År 2001 gick Unilever ihop med en amerikansk livsmedelskoncern vid namn Bestfoods. Detta 
ledde till att en rad nya varumärken strömmade in i produktportföljen, bland annat Knorr och 
Maizena. Företaget består idag av två moderbolag, Unilever PLC med huvudkontor i London, 
samt Unilever NV med huvudkontor i Rotterdam. De båda bolagen har en gemensam styrelse 
och arbetar som en enhet. Företaget har totalt cirka 206 000 medarbetare och finns 
representerat i cirka 80 länder. Omsättningen för hela koncernen uppgick till knappt 40 000 
miljoner euro under 2005. Idag är företaget en av världens största livsmedelsproducenter. 
Visionen är att berika konsumenters tillvaro med vitalitet. (Unilevers Årsredovisning 2005) 
 
Unilever Sverige har anläggningar i Helsingborg, Uppsala och Flen. Produkterna är allt från 
glass och färdigmat, till tandkräm och hygienartiklar. Företaget ligger bakom varumärken 
som Lipton, Dove, Magnum och Pepsodent. År 2004 hade företaget en omsättning på 4,2 
miljarder kronor och runt 1300 anställda. Företaget består av tre divisioner: livsmedel, 
personlig hygien och hemrengörning, samt glass. Den största delen av omsättningen utgörs av 
försäljningen från livsmedel. (Unilevers årsredovisning 2005) 
 

Procordia 
1993 slogs de båda varumärkena Ekströms och Önos ihop och bildade Procordia Food. 1995 
slogs organisationen ihop med Felix och är idag ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. 
Företaget ingår idag i den norska koncernen Orkla ASA. Orkla är indelat i ett antal olika 
affärsområden där Procordia Food ingår i Orkla Foods A/S. Orkla är en av Nordens största 
livsmedelskoncern med en omsättning på drygt 14 miljarder norska kronor, vilket motsvarar 
ungefär 16,7 miljarder svenska kronor1. Procordia Foods omsatte drygt tre miljarder kronor 
och hade 1450 anställda i Sverige 2004. Eftersom att Procordia är en del i Orkla Foods, 
samarbetar man i marknadsföring, produktionsutveckling samt produktinnovationer med 
andra nordiska företag som ingår i koncernen. (www.procordiafood.se) 
 
Procordia äger sju produktionsanläggningar med ett produktutbud bestående av allt från 
drycker och såser till frukt och grönsaker. Företaget ligger bakom varumärken som Abba, 
BOB, Ekströms, Felix, Fun Light, Risifrutti och Önos. Företaget jobbar individuellt med varje 
varumärke och använder endast företagets namn vid kontakt med kunder och affärspartners. 
Den största delen av försäljningen, ungefär 65 %, sker mot dagligvaruhandeln. ICA är den 
största kunden och står för hälften av omsättningen. Storhushåll står för 16 % och export och 
industri står för 11 %. (www.procordiafood.se)  
 
Procordias grundläggande strategi bygger på att utveckla starka märkesvaror och varumärken, 
samt att utveckla produktivitet, kvalitet och service. Med denna strategi vill man uppnå den 
uttalade visionen om att bli ledande inom livsmedel, med produkter och tjänster som gör dem 
till konsumenternas absoluta favorit. (Peter Andersson, 2006-05-10) 

                                                 
1 Omräknat med en valutakurs motsvarande 1 NOK = 1,1907 SEK, www.di.se, 2006-05-24 
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4.4 Etablering av e-handel – en historisk tillbakablick 
 

4.4.1 E-handelsutveckling i Axfood 
Axfood koncernens bildande innebar att ett flertal verksamheter slogs samman. I respektive 
bolag hade man redan planer och initiativ på e-handelsrelaterade aktiviteter. Spar hade ett e-
handelsupplägg baserat på ett centrallager i Västerås och i Göteborg hade Willys ett 
plocklager och Bilhells en e-handelssatsning baserat på butiksplock. (Bengt Andersson, 2006-
04-28) 
 
Idén om näthandel för dagligvaror var däremot inte något nytt, menar Bengt Andersson, chef 
för detaljhandelsutvecklingen och tidigare VD för e-handelsverksamheten på Axfood. Din 
mormor och hennes mor fick antagligen sina livsmedel levererade till hemmet, säger experten 
Patrik Kirschling (Dagens IT, 1998-05-13). Redan för 30 år sedan fanns det lokala butiker 
runt om i landet som tog emot beställningar och skickade ut varor i lådor hem till sina kunder. 
Några av de första idéerna om handel på nätet uppstod tidigt på 1990-talet då Dagab började 
ta fram en tjänst som butiker skulle kunna använda för att bedriva e-handel. Detta låg till 
grund för den verksamhet som NetXtra bedriver idag, säger Bengt Andersson. Det fanns 
tankar om att expandera e-verksamheten på just detta plan, men det blev dock aldrig av.  
 
Utvecklingen av IT och Internet innebar framförallt att man kunde ändra formatet på 
presentationen av erbjudandet och att man kunde ta in order och hantera betalningar på ett 
mer effektivt sätt. Det var denna teknik som man började utnyttja som då antog formen av e-
handel. Allt detta arbete hade påbörjats före år 2000 och IT-bubblans topp, och ansågs därmed 
ha ett potentiellt värde som var väldigt stort. Det var då Axfood valde att slå samman de olika 
e-handelsansträngningarna i ett bolag som man kallade Axfood direkt. (Bengt Andersson, 
2006-04-28) 
 
Axfood Direkt var en riktigt ambitiös satsning. Den gjordes baserad på näthandelserfarenheter 
från 1997 och framåt från Axfoods olika kedjor. Billhalls.se och Willys.nu kompletterades i 
maj 2001 med Hemkop.nu. Man siktade på 150 miljoner kronor i årsomsättning till årsskiftet 
2001/2002 och cirka 35 000 aktiva kunder i Stockholmsregionen (Bengt Andersson, 2006-04-
28). Storsatsningen gjordes för att man ville lämna försöksstadiet. Tidigare drev butikerna det 
på hobbynivå, med få kunder och ingen lönsamhet. Det var dags att ta steget till en industriell 
nivå för att nå lönsamhet, menade Bodil Eriksson, informationsdirektör vid Axfood. 
(Computer Sweden 2002-04-15) Axfood Direkt skulle bedrivas som ett helt separat bolag, ett 
dotterbolag till koncernen Axfood AB. Varumärkesmässigt integrerades det dock helt.  
 

Logistik, distribution och lager 
Det var ett flertal faktorer som Axfood ansåg vara centrala för en framgångsrik e-handel. 
Generellt var det viktigt kunna presentera ett erbjudande på ett rimligt sätt och därför gjorde 
man stora satsningar på att förbättra och uppdatera sajter och tjänster. Den avgörande delen i 
e-handelsarbetet var dock att kunna hantera och sänka kostnaderna för distribution och även 
plock. Distribution i form av transporter var tveklöst den största kostnadsdrivaren, menar 
Bengt Andersson.  

I de flesta e-handelsverksamheter, såsom exempelvis e-banker, innebär e-
handel att man kan trycka bort kostnader ur systemet. Här adderades istället 
kostnader i form av service. (Bengt Andersson, 2006-04-28) 
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Distributionen till kunderna, i form av leverans och logistik, var outsourcad på Posten och 
ASG Direkt. I Stockholm hade man ett eget upplägg och ett centralt ruttplaneringssystem, 
men även där med lade man ut transport och distribution på diverse budfirmor. Man hade inte 
tjänat på att stå för distributionsarbetet själv, eftersom det var under så pass få tidsfönster som 
människor ville ta emot varorna hemma, menar Bengt Andersson.  
 
För de flesta distributionsförtagen var dock förutsättningarna väldigt ogynnsamma. Logistiken 
var dyr, trots att den var subventionerad av staten (Göteborgs-Posten, 2001-07-12). Därför var 
det svårt att kunna få lönsamhet i verksamheten. Posten och andra distributörer var till en 
början förespråkande och menade att man måste hänga med på e-handelståget, men bara efter 
ett par månader talade man istället om att man inte fick förlora pengar på e-handel.  
 

Det kunde exempelvis vara så att Posten från början tog 100 kronor för en 
tjänst, men efter ett tag ansåg sig behöva 190 kronor för samma tjänst. De 
förlorade pengar och det är inte ett bra utgångsläge för en servicefunktion. 
Det hade varit bättre om det hade funnits en betalningsberedskap bland 
kunderna. (Bengt Andersson, 2006-04-28) 

 
Eftersom prognoser visade att 8 – 15 % av alla dagligvaror skulle ske med e-handel år 2005, 
var ambitionen att vara rationell och storskalig. Plocklager var därför lösningen. Det 
befintliga plocklagret i Västerås lades snart ned och man byggde istället ett större lager i 
Stockholm. Willys lager låg i Göteborg och där fanns även Bilhells variant för butikplock, 
som man hade planer för att utveckla. (Bengt Andersson, 2006-04-28) 
 

Produkter och märkesvaror 
Produktsortimenten i samtliga företag bestod av alla typer av märkesvaror, dvs. både 
etablerade varumärken, lågprisprodukter och egna märkesvaror. På Axfood upplevde man att 
märkesvaror hade ett försprång gentemot andra ”b-varor”, men kanske inte gentemot 
företagets egna märkesvaror, säger Bengt Andersson: 
 

Findus var Findus och Willys var Willys. Ett märke som dock befann sig lite 
mitt emellan kunde däremot ha lite svårigheter. 

 
Grönsaker och färskvaror var framförallt de produktkategorier som såldes mest över nätet. De 
hade en betydligt större andel av varorna vid e-handel än vad de hade i en traditionell butik. 
(Bengt Andersson, 2006-04-28) 

 
Problem med e-handel 
Det enskilt största problemet som uppstod var att kunderna hade för dåliga uppkopplingar i 
hemmet. De flesta hade 56k modem, ett fåtal hade ISDN och bredband fanns nästan uteslutet 
endast på arbetsplatserna. Samtidigt hade man i Axfood ambitioner om att göra sajterna bättre 
och bättre, vilket innebar att kunderna fick väldigt långa uppladdningstider. Det var helt 
enkelt så att utbudet kom före den verkliga tekniken, menar Bengt Andersson.  
 
Inom distribution fanns det även problem som var relaterade till skillnader på temperaturzoner 
för olika varor. Det kunde exempelvis vara så att en djupfryst vara hade kylt ner en kylvara. I 
allmänhet upplevde dock kunderna inte att det var en låg kvalitet på produkterna, något som 
Bengt Andersson hävdar att många kritiker hade fasat tidigare: 
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Det fanns föreställningar om att det skulle vara dålig kvalitet på varor som 
köptes på nätet. Men detta var istället något som vi i slutändan fick gott betyg 
på. 

 

Skillnad mellan attityd och beteende 
I princip alla undersökningar och prognoser gav goda utsikter för e-handel av dagligvaror. 
Den allmänna hype och trend som rådde i och med IT-bubblan, speglade medier och 
dagspress. Att säga att man e-handlade var ett socialt och positivt svar. Anmärkningsvärt var 
dock att det rådde stora skillnader mellan attityd och beteende:  
 

Sifos undersökningar visade ett resultat där en betydande del av befolkningen 
sa att man brukade handla mat på nätet. När man däremot tittade på den 
faktiska försäljningen, kunde man urskilja att dessa förväntningar inte stämde 
överens med verkligheten. (Bengt Andersson, 2006-04-28) 

 
Axfood hade dock redan från början tagit med detta i sina beräkningar och hade därför 
försiktiga prognoser jämfört med de hos undersökningsföretagen. Istället förväntade man sig 
en andel av dagligvaror via nätet på mellan 2 – 4 % under 2005, med en utveckling som var 
större på slutet. Men även det var för optimistiskt, påpekar Bengt Andersson. 
 

Nedläggning av e-handel 
I slutet av 2001 hade hela Axfood Direkt en årsomsättning på bara 85 miljoner kronor, 
fördelad på de tre nätbutikerna Bilhells, Willys och Hemköp. De samlade förlusterna uppgick 
till 37 miljoner kronor. Hemkop.nu hade endast 12 000 aktiva kunder i Stockholm, som kunde 
jämföras med koncernens uppsatta mål om 35 000 kunder. (Computer Sweden, 2002-04-15) 
 
I december 2001 beslutade därför Axfoods styrelse att lägga ned sin e-handelsverksamhet. 
Avvecklingskostnaderna uppgick till 28 Mkr. (Waymaker, 2002-02-11) Med dålig lönsamhet 
och en låg kundtillströmning trots ökade marknadsföringsinsatser, såg man inga tecken på att 
marknaden var mogen för e-handel med mat. Bengt Andersson förklarar att det i princip inte 
fanns någon marknad och intresset var inte så stort som estimerat: 
 

Eftersom vi på Axfood var inriktade på att skapa en storskalig lösning, var det 
lika bra att släcka ned verksamheten när vi inte kunde se något ljus. Om man 
däremot hade arbetat med en liten butikslösning och gjort vad jag kallar för 
en hobbylösning, så kanske man hade kunnat fortsätta med e-handel. 

 
Eftersom man hade gjort stora investeringar i verksamheten, var man tvungen att komma upp 
i stora försäljningsvolymer för att nätbutikerna skulle löna sig. Axfood var för tidigt ute för att 
driva e-handel industriellt, men att fortsätta som tidigare, i mindre skala, hade inte givit vinst. 
(Bengt Andersson, 2006-04-28) 
 

4.4.2 E-handelsutveckling i ICA 
Hösten 2001 lanserade ICA sin e-handelsverksamhet för dagligvaror, under namnet ICA 
Direkt. ICA Direkt blev en egen affärsenhet inom ICA Sverige. Geografiskt började man göra 
hemleveranser i norra Storstockholm samt i Uppsala. Jämfört med övriga aktörer hade ICA 
kommit in sent i e-handelssvängen. Man hade medvetet väntat med att agera för att kunna dra 
lärdomar av övriga aktörers misstag. De andra aktörerna hade framförallt en otillräcklig 
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kostnadsfokus och investerade för mycket, menar Stefan Girdeskog. (Computer Sweden, 
2002-04-15) 
 
Redan innan lanseringen av ICA:s centrala e-handelssatsning, fanns möjligheter att handla 
från ICA-butiker via Internet. Det var en satsning som gick under namnet ”Handlaenkelt”, 
som var grundad av nio ICA-handlare i Skåne. (Fri Köpenskap, 2000-09-15) Handlaenkelt 
utgick inte från ett centrallager, utan varje enskild butik användes som ett plocklager där 
personalen plockade varorna direkt från hyllorna. Vidare bestämdes hemkörningsavgiften och 
distributionen av de enskilda handlarna. Det var följaktligen bara gränssnittet och tekniken 
som köptes in av de enskilda handlarna. (TT, 2001-03-28) 
 
Anledningen att ICA etablerade e-handel var för att komma till insikt om marknaden och 
kundernas beteende. Enligt Stefan Girdeskog var det ingen som trodde att näthandeln skulle 
utvecklas till en stor inkomstkälla, utan man ville bara lära sig. (Stefan Girdeskog, 2006-05-
04)  
 

Distribution, logistik och lager 
ICA Direkt var uppbyggd med en plockcentral i Rosersberg, norr om Stockholm. Alla artiklar 
som erbjöds på hemsidan fanns tillgängliga i plockcentralen. Det rörde sig om cirka 4000 
artiklar vilket var ungefär hälften av de antalet som erbjöds i en normalstor ICA-butik. 
(Svenska Dagbladet, 2002-04-05) Grundinvesteringen för satsningen var knappt 10 miljoner 
kronor. (Computer Sweden , 2002-04-15) 
 
Varorna plockades inte som i en vanlig butik, utan efter frekvens och tyngd. Detta för att 
effektivisera plockningsprocessen (Stefan Girdeskog, 2006-05-04). Vid beställning på nätet 
plockades varorna ihop i plockcentralen och kördes sedan ut med en budbil, mot en avgift på 
110 kronor. Åtta av tio kunder som handlade via Internet var barnfamiljer och en 
genomsnittlig order låg på cirka 1400 kronor. De vanligaste typerna av produkter som såldes 
var frukt och grönsaker, samt tunga livsmedel som läsk och mejeriprodukter (Svenska 
Dagbladet, 2002-04-05). Stefan Girdeskog anser att den största kostnadsposten var själva 
plockkostnaden för en order. Distribution anser han däremot inte vara en stor kostnadspost, 
eftersom kunderna själva betalade för denna tjänst. 
 
Distributionen outsourcades till logistikföretaget Schenker, som hämtade beställningarna på 
eftermiddagen efter att orderna hade plockats ihop på förmiddagen. Beroende på var kunden 
var bosatt kunde ett antal leveransintervall väljas. Allt från tre leveranstillfällen per dag, fem 
dagar i veckan, till ett leveranstillfälle per dag en gång i veckan, kunde väljas beroende på 
bostadsort (Stefan Girdeskog, 2006-05-04). Att ha infört ett eget distributionsnät inom 
företaget är inget som Stefan Girdeskog tror skulle ha varit bättre. Detta eftersom renodlade 
logistikföretag kan anpassa sin övriga verksamhet med utkörningarna av livsmedel och på så 
vis bli mer effektiva. 

 
Produkter och märkesvaror 
Den typ av varor som ICA Direkt sålde mest av var frukt och grönsaker, följt av 
mejeriprodukter och djupfrysta artiklar. Vad gällde storleken på förpackningarna var det mest 
normala storlekar som såldes. Inom varje artikelgrupp erbjöds alltid minst två olika sorter, 
ICA:s egna produkt samt en märkesvara. Det fanns inte heller några krav på speciella 
märkesvaror från kunderna. (Stefan Girdeskog, 2006-05-04) 
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Problem med e-handel 
Det kunde ibland finnas visst motstånd att genomföra betalning över Internet. Detta löstes 
med manuella kortdragare som chaufförerna hade med sig vid leveransen av varorna. Det var 
dock ingen bra lösning menar Stefan Girdeskog då det ofta ansågs krångligt av kunderna. 
 
Vad gäller sortiment och kvaliteten var dock kunderna nöjda. Det allvarligaste problemet var 
när leveransen kom för sent eller om en vara tog slut och inte var med i ordern. Vid returer 
eller vid undermålig kvalitet på en vara krediterades detta och kunden fick gå ner till sin 
lokala butik och hämta den. (Stefan Girdeskog, 2006-05-04) 
 

Skillnad mellan attityd och beteende 
För att ta reda på vad kunderna tyckte ringde ICA upp alla förstagångshandlare samt de 
kunder som hade slutat att handla via Internet. Resultatet av dessa undersökningar visade att 
hushållen inte hade lyckats byta beteende vid sina inköp av livsmedel. Kunderna 
”småfuskade”, som Stefan Girdeskog uttryckte sig, genom att gå till sin lokala butik mitt i 
veckan. Det visade sig även att kunderna hade svårt för att följa en inköpslista och planera 
sina inköp. 
 

Nedläggning av e-handel 
Under början av 2002 lade många aktörer ner sin näthandelsverksamhet. Dock så beslutade 
ICA att fortsätta och expanderade till och med i Stockholmsområdet för att kunna betjäna 
ytterligare hushåll i den södra regionen. Trots den minskade konkurrensen visade sig att det 
skulle gå trögt. Stefan Girdeskog menar att en nackdel med den minskade konkurrensen var 
att det inte fanns någon som hjälpte till att ändra livsmedelskundernas beteende: 
 

Det är många som registrerar sig och handlar en gång. Det svåra är att få 
kunderna att fortsätta med sina inköp på nätet. (Svenska Dagbladet, 2005-04-
05) 

 
ICA lade ner sin näthandelsverksamhet i mitten av 2003. Skälen till detta var en alltför svag 
efterfrågan att handla mat via Internet. De enskilda butikerna, egenhandlare, som bedrev e-
handel i egen regi, berördes dock inte av beslutet att lägga ner den centrala näthandeln. 
(Svenska Dagbladet, 2003-04-04)  
 
Anledningarna till att det gick så trögt med försäljningen av livsmedel via Internet tror Stefan 
Girdeskog beror på ett flertal faktorer. Att personen som beställt varorna måste vara hemma 
vid leveransen kan vara en förklaring, men också att kunderna gärna vill se, klämma och 
plocka varorna själv (Svenska Dagbladet, 2002-04-05). En annan anledning som Stefan 
Girdeskog tar upp är att kunderna inte lyckades ändra sitt beteende för inköp av varor. De fick 
inte ihop ordern utan tyckte att det var för krångligt att planera på det sättet som näthandel 
krävde. (Stefan Girdeskog, 2006-05-04) 
Enligt Stefan Girdeskog ligger utmaningen i Internethandel att lyckas kvalitetssäkra hela 
kedjan till kunden, varorna måste komma i tid samt hålla väldigt god kvalitet. (Computer 
Sweden, 2002-04-15) 
 

4.4.3 E-handelsutveckling i COOP 
1997 började KF, nuvarande COOP, att förbereda sig för en kraftfull satsning på handel via 
Internet. Försöket lanserades i koncernens B&W varuhus och det räknades med att 20 % av 
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försäljningen skulle ske via Internet 2004 (Finanstidningen, 1997-03-11). Satsningen gick 
under namnet Food Express och omfattade inledningsvis B&W varuhuset i Täby utanför 
Stockholm. Målet med satsningen var att alla KF:s stormarknader skulle tillhandahålla 
tjänsten före år 2000. För tjänsten tog KF en fast avgift på 75 kronor plus 3 % på 
köpesumman. (Finanstidningen, 1997-03-11) 
 
I takt med att handeln skulle öka var det tänkt att KF skulle utveckla ett centrallager där 
plockning och distribution av varor skulle ske. Samtidigt skulle distribueringen av varorna 
samordnas med de befintliga transporterna inom företaget (Vision, 1997-10-29). Den lösning 
som planerades var att från första dagen utveckla kapacitet för att kunna täcka stora delar av 
Sverige. Detta bekräftas av Henrik Pettersson som berättar att det skissades på ett väldigt 
ambitiöst program som sedan lades ner:  

 
Det fanns en känsla av att om vi inte etablerade e-handel skulle 
konkurrenterna att göra det och vi ville inte komma efter. Den tidens anda 
var: att fanns man inte på nätet fanns man inte alls. Det var IT-boomens 
jargong. (Henrik Pettersson, 2006-05-08) 

 
E-handelssatsningen ämnade även till att öka omsättningen. Henrik Pettersson poängterar att 
de ansvariga verkligen trodde att e-handel skulle utgöra stor del av den framtida försäljningen. 
Verksamheten skulle utformas som en egen affärsenhet inom koncernen.  
 
Idag bedriver COOP e-handel på ett fåtal orter1 runtom i Sverige, men i mindre skala. Det 
började med att den typen av e-handel skulle försörja kommunens vårdtagare med livsmedel. 
Detta har dock breddats en aning idag och omfattar även ett par företag. (Henrik Pettersson, 
2006-05-08) 
 

Distribution, logistik och lager 
De faktorer som drev upp kostnader var främst logistik och distribution, dvs. själva 
kostnaderna för att plocka varor, men även kostnader för uppbyggnad och administrering av 
centrallagret, menar Henrik Pettersson. Utkörning av varor samordnades med egna bilar och 
befintliga transporter. Den lösning som planerades var att från första dagen utveckla kapacitet 
för att kunna täcka stora delar av Sverige. Detta ledde till att stora fasta kostnader fick 
fördelas ut på produkter genom påslag eller fast pris. Den storskaliga satsningen innebar 
dessutom att man var tvungen att komma upp väldigt stora volymer för att inte gå med förlust. 
(Henrik Pettersson, 2006-05-08) 
 
Distributionen sköts idag av varje enskild butik som har egna bilar samtidigt som butiken 
fungerar som ett lager för varorna. Kostnaden för utkörningen av varorna är ca 100 kronor. 
(Henrik Pettersson, 2006-05-08) 
 

Produkter och märkesvaror 
Kunderna erbjuds att idag handla från det sortiment som finns i den lokala butiken som är 
kopplad till näthandelssystemet. Det är dock bara så kallade fullsortimentsbutiker som 
erbjuder tjänsten vilka har mellan 8500 och 11000 artiklar. Det är alltså den lokala butiken 
sortiment som avgör vilka varor och erbjudanden som finns på Internet. Någon skillnad 
mellan de olika varugrupperna kan inte urskiljas. (Henrik Pettersson, 2006-05-08) 
                                                 
1 Mönsterås, Eslöv, Karlshamn, Västervik, Göteborg, Norrköping och Kalmar. 
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Problem med e-handel 
Ett problem med handel över Internet var att kunderna i vissa fall inte ville lämna ut 
personuppgifter. Samtidigt var Internetmognaden och kapaciteten alldeles för dålig.  Ett 
ytterligare problem var att det alltid måste finnas någon hemma vid leveranstillfället som 
kunde ta emot varorna. (Henrik Pettersson, 2006-05-08) 
 
Idag är det fullsortimentsbutiker som erbjuder e-handel, vilket gör att det kan bli svårt att 
administrera hemsidan på ett bra och smidigt sätt. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att 
mer är bättre vid försäljning på nätet, påpekar Henrik Pettersson. 
 

Skillnad mellan attityd och beteende 
Vid introduktionen av e-handel var det många kunder som använde sig av Internet som en 
sökfunktion, för att kunna jämföra och hitta det billigaste priset. Henrik Pettersson tror att 
detta hindrade utvecklingen eftersom produkterna aldrig kunde bli billigare än vad de var i 
butik. Det var viktigt att priset var så lågt som möjligt för att man skulle kunna locka till sig 
kunder och därmed skapa en efterfrågan. (Henrik Pettersson, 2006-05-08) 
 
Situationen idag skiljer sig helt från hur det var då, menar Henrik Pettersson. Idag är kunderna 
mer medvetna om att de köper en tjänst med hemkörning som sparar tid: 
 

”Idag tror jag att kunderna värdesätter att det är en tjänst och service man 
köper. Det är inte längre tabu att köpa tjänster. E-handel innebär även att 
man sparar tid samtidigt som det inte handlar lika mycket om pris idag.” 

 

Nedläggning av e-handel 
I slutet av 2001 beslutade sig COOP för att lägga ner sin e-handelsverksamhet. Vid 
utvärderingen av den skiss som hade tagits fram, visade det sig att tjänsten skulle bli för dyr 
och alldeles för komplicerad. Kostnaderna bestod till stor del av byggnationen av det egna 
plocklagret, den centrala administrationen samt kostnaden för plockning av varorna och 
utkörning till kunden. Det ansågs dessutom krångligt att ha ett centrallager, med avseende på 
hur problem, reklamationer och returer, som annars kunde lösas direkt i butiken. Det 
viktigaste anledningen var dock kundernas förväntningar och  den svaga efterfrågan. 
 

Kunderna förväntade sig en tjänst där de skulle kunna handla varor till ett 
lägre pris och samtidigt få det levererat. De förväntade sig mer än vad man 
kunde erbjuda. Det var inte tjänsten man var ute efter, utan varan. Detta 
gjorde att betalningsviljan inte fanns. (Henrik Pettersson, 2006-05-08) 

 
Vidare så påpekar Henrik Pettersson att marknaden inte var mogen för handel över nätet 
vilket berodde till stor del på att kunderna inte hade samma Internetvana som idag samt att 
uppkopplingarna var för långsamma. Samtidigt fanns det en viss skepsis till att lämna ut 
personliga uppgifter på Internet vilket försvårade det hela ytterliggare. (Intervju Henrik 
Pettersson, 2006-05-08) 
 
Att COOP satsade så storskaligt, grundade sig i prognoser om att e-handelsmarknaden för 
dagligvaror skulle utgöras av åtminstone 15 % av omsättningen inom de kommande fem åren. 
Henrik Pettersson påpekar att det fanns en allmän övertro på utvecklingen av e-
handelsmarknaden för dagligvaror vilket ledde till en överskattning av dess utveckling. 
(Henrik Pettersson, 2006-05-08) 
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4.4.4 E-handelsutveckling i NetXtra 
NetXtra började erbjuda sina kunder att handla livsmedel över nätet 1997. Det var PrisXtras 
grundare Rudolf Lundin som kom med idén. Som ung hade han åkt omkring på sin flakmoped 
i Småland och levererat varor till sina kunder, säger Claes Hessel, VD för NetXtra. Han ville 
ge sina kunder ett mervärde, en möjlighet för kunderna att få hem sina varor utan att behöva 
vara i butiken. NetXtras försäljningen ökade med 100 procent under de första tre åren 
(Computer Sweden, 2000-12-18). 
 
Kraven på e-handelsverksamheten var låga. Eftersom det var en ny verksamhet och man inte 
hade någon aning om vad eller hur man skulle gå tillväga, var det egentligen inte så mycket 
fokus på att skapa lönsamhet. Mycket skedde på ett projektstadium och man arbetade mer 
med att försöka hitta system som man skulle kunna använda för att få verksamheten att rulla 
på ett effektivt sätt. Man gjorde i stort sett inga marknadsundersökningar vid introduktionen, 
eftersom det inte fanns några konkurrenter. NK hade visserligen näthandel, men det var inte 
på samma sätt och inte samma typ av kunder. Projektet följde en ”try-and-fail” filosofi, utan 
fokusgrupper och långa utredningar, via ett konsultbolag. (Claes Hessel, 2006-05-04-05-04) 
 
I allmänhet så brukade man inte ta in kompetens utifrån i PrisXtra. Det är inte så man arbetar, 
menar Claes Hessel. För NetXtras satsning behövde man dock till viss del rekrytera från 
Axfood, som då hette D&D dagligvaruhandel. Man utvecklade tillsammans med D&D ett 
shoppingsystem som NetXtra skulle börja använda sig av. Men i stort sett arbetade man helt 
efter eget huvud. (Claes Hessel, 2006-05-04-05-04) 
 
Det är en helt annan e-handelsverksamhet idag jämfört med den som togs fram 1997. Det 
finns ingen liknelse på de system och arbetssätt som man använde sig av då jämfört med de 
man använder idag. Det rör sig förstås om samma varor, men de hanteras på ett helt nytt sätt, 
påpekar Claes Hessel. Idag har man egentligen samma lönsamhetskrav som de i övriga bolag 
i PrisXtra koncernen.  
 

Konkurrens 
Dagligvaruhandeln är en tuff bransch. Inte minst när man verkar på nätet. Där är det riktigt 
tufft, menar Claes Hessel. Det är ingen guldgruva direkt, det är väldigt mycket jobb. 
Logistiken är dyr och kräver tillsyn, varorna är känsliga och kräver tre olika temperaturzoner 
och allmänt kan många saker gå fel. Varornas känslighet innebär att kostnaden är betydligt 
större än om man hade sålt kapitalvaror, typ böcker och cd-skivor. Det säger sig självt. 
  
De största konkurrenterna är de vanliga dagligvarubutikerna. Med dem är det svårt att på 
allvar konkurrera, eftersom det råder en så fruktansvärd prispress. Alla talar idag om pris. Där 
kan vi inte riktigt konkurrera eftersom vi har en helt annan hanteringskostnad, säger Claes 
Hessel. Det är en tuff avvägning med priset eftersom vi idag tar ganska bra betalt för tjänsten. 
Priset är volymhämmande för omsättningen.  
 

För att vi ska kunna tjäna några pengar att tala om, mer än i en traditionell 
livsmedelsbutik, måste vi upp i volym ganska kraftigt. (Claes Hessel, 2006-05-
04-05-04) 

 
Kunder 
Claes Hessel berättar att kunderna framförallt är dubbelarbetande småbarnsföräldrar som bor i 
Stockholms innerstad. De anser sig inte ha tid att handla i butik. Istället kan de göra inköpen 
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hemifrån efter att barnen ätit middag och satt sig framför TV:n för att se på kvällens 
barnprogram. Vissa kunder väljer också att lägga in en order innan de går hem från arbetet. 
Men småbarnsföräldrar som bor i storstan är inte den enda kundgruppen. Hemtjänsten, 
äldreboenden och små- och medelstora företag som verkar i den nya ekonomin, använder sig 
även av NetXtra för inköp av livsmedel. Att slippa bära hem matkassor och spara tid, är de 
attribut som kunderna efterfrågar, menar Claes Hessel. Det är en homogen grupp som handlar, 
relativt unga, välutbildade, välavlönade samt dubbelarbetande småbarnsföräldrar. Istället för 
att behöva spendera helgen med att trängas på en supermarket, så kan de handla på nätet. 
 

Distribution, logistik och lager 
Distributionen av varorna sköttes till en början genom manuell hantering. Processen innebar 
att man förde över beställningen i en handdator och gick sedan runt i butiken för att plocka 
ihop de varor som kunden beställt. Claes Hessel förklarade: 
 

Vad vi gör är att plocka ner våra varor från hyllorna, istället för att plocka 
upp dem. För tillfället använder vi oss inte av något plocklager, men om 
företaget kommer upp i en tillräckligt hög volym kommer vi att överväga att 
införa det. (Computer Sweden, 2000-12-18)  

 
Idag har den manuella hantering i stort övergått till allt mer automatiserade processer, dels i 
form av hur order behandlas, dels hur man plockar ihop varor. Det liknar allt mer ett modernt 
lagerhanteringssystem, säger Claes Hessel. NetXtra har ett varusortiment på 5500 artiklar och 
levererar på kort tid: 

 
Du kan beställa dina varor klockan fyra på morgonen och få det levererat 
efter klockan tio samma dag (Claes Hessel, 2006-05-04-05-04) 

 
Verksamheten utgår från ett plocklager i PrisXtras numera avvecklade butik i Kungens kurva. 
Varorna körs i tio specialbyggda kylbilar och varje leverans kostar 99 kronor. Logistiktjänsten 
driver man inte själv, utan den köps externt. Det måste man nog göra tills man har en större 
volym än vad vi har idag, tror Claes Hessel. På sikt ser han det dock som att det kan vara 
viktigt att äga relationen med kundnätet, rent strategiskt. 
 

Produkter och märkesvaror 
De produkter som kunderna främst köper är stora basvaror. Om man tittar på barnrelaterade 
produkter så är andelen större än i de traditionella butikerna, vilket tyder på att det är många 
småbarnsföräldrar, säger Claes Hessel. Djupfryst kan också ibland ha en högre andel än ett 
flertal PrisXtra-butiker. Om man tittar på frukt och grönt så är det i princip samma andel. Vi 
har kommit långt när det gäller vår fräschör och man får aldrig sekundära varor. Det enda 
varugrupp där det markant skiljer sig åt med de traditionella butikerna, är färskt kött och fisk.  
 

Vi säljer kött och fisk, men inte i så stor andel som i en vanlig butik (Claes 
Hessel, 2006-05-04-05-04) 

 
När det gäller vilka märken som går bäst, är slutsatsen solklar. Det är märkesvaror som säljs 
mest och kunderna köper marknadsledaren, menar Claes Hessel:  
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Det går inte att sälja Buffés ketchup för 10 kronor. Kunderna vill ha Heinz 
eller Felix, trots att den är dubbelt så dyr. Det kanske är Stockholmsbaserat, 
vem vet? 

 
Det kan skilja sig åt för hur många produkter man kan ha med i sortimentet på nätet. På 
kolonialsidan är det inget problem att ha med alla produkter, utan det beror egentligen bara på 
hur mycket varulager man vill ha. På färskvarusidan kan det däremot vara problematiskt, då 
man måste balansera inkuranta varor. Vi skickar exempelvis inte ut färsk kycklingfilé om det 
bara är 4 dagar kvar på bäst-före datumet, säger Claes Hessel. Det säkert så att även detta är 
ett problem som är volymberoende. Om man sålde för 120 miljoner, istället för 60 miljoner 
som man gör idag, kanske man inte skulle ha dessa problem. Det är en avvägning som måste 
göras mellan vilket sortiment man vill ha och vilket sortiment man har råd att hålla. (Claes 
Hessel, 2006-05-04-05-04) 
 

Vi är egentligen inte en livsmedelsbutik i avseende av ordinär kundservice. Vi 
är egentligen kundernas ögon i butiken. Därför kan vi inte leverera produkter 
av låg kvalitet, för då kommer inte kunderna tillbaka. Vi har medvetet valt att 
inte säga till kunden att våra varor har bra kvalitet, utan låtit dessa själva 
upptäck det. Detta har varit en del i vår strategi (Claes Hessel, 2006-05-04-
05-04) 

 

Marknadsföring 
Hittills har NetXtra inte arbetat så mycket med marknadsföring, men nu har man precis börjat 
göra reklam i Stockholms tunnelbana och annonsera på stortavlor i stadens centrala delar. Det 
är dock inga mångmiljonkampanjer vi talar om, tillägger Claes Hessel. Det är egentligen 
första gången vi gör något som detta, fortsätter han. Tidigare har man bara siktat mot en viss 
typ av kund, hur mycket den tjänar, var den bor, familjesammansättning och dylikt. Claes 
Hessel anser vidare att man bör ha ett relativt enkelt budskap när man ska tala om för 
allmänheten att man finns. Det gäller att inte kasta in för många bollar på en gång till kunden, 
utan man måste ta det sakta men säkert. NetXtras första annonsen lyder enligt följande: 
 

Den här kassen väger 15 kg. Vi bär hem den åt dig.  
 
Detta skulle senare kunna byggas på enligt följande, säger Claes Hessel: 
 

Vi får leverans av frukt och grönt 2 gånger per dag – ingen kommer ha klämt 
på dina tomater!  

 

Kritiska kostnadsdrivare 
För oss är det definitivt transporterna, dvs. logistik och distribution, som utgör de kritiska 
kostnadsdrivarna, menar Claes Hessel. Transporter fungerar som en rörlig kostnad eftersom ju 
mer som levereras, desto högre täthet i leveranserna erhålls och desto billigare blir stoppriset. 
Om NetXtra skulle växa kraftigt i volym, skulle stoppriset sjunka och man skulle kunna få 
mer tid och utrymme till att arbeta mer med prisspel och kundaktiviteter än vad man gör idag. 
(Claes Hessel, 2006-05-04-05-04) 
 

Problem med e-handel 
Ett problem som NetXtra lider av är storleken på tidsfönster. NetXtra har tidsfönster på fyra 
timmar och det något som kanske hindrar många kunder, säger Claes Hessel. Man vet inte om 
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kunderna kommer att vara hemma hela tiden under dessa tidsfönster. Det är en begränsande 
faktor. Logistiken är något som kostar mycket pengar och som man ständigt arbetar med att 
förbättra. (Claes Hessel, 2006-05-04-05-04)   
 

NetXtras framgång – andra aktörers misslyckande 
NetXtras har sedan introduktionen 1997, varje år ökat sin försäljning. Under förra året ökade 
försäljningen med 30% till 55 miljoner kronor (Supermarket, 2006-02-13). Även 
kundtillströmningen har varit konstant ökande. Trots en ganska försiktig budget för 
innevarande år hoppas företagsledningen och huvudmännen PrisXtra på en liknande 
utveckling för 2006 (Supermarket, 2006-02-13). 
 
Claes Hessel tror att det finns flera anledningar till att det är endast NetXtra som har lyckats 
bedriva e-handel i Sverige. Företaget har visat lönsamhet under de två senaste åren, men har 
dock inte varit en direkt guldgruva, betonar Claes Hessel.  
 

Den främsta anledningen till våra framgångar är att vi är ruskigt effektiva 
med vår hantering av våra varor. Vi är så effektiva som vi kan vara utan att 
behöva investera mer pengar i vårt sätt att arbeta. (Claes Hessel, 2006-05-04-
05-04)  

 
Det går att bli ännu bättre och det går att pressa personalkostnaderna ytterligare, menar Claes 
Hessel. Det kräver dock att vi skruvar lite mer på sättet vi arbetar på och då krävs en viss 
kapitalinvestering, fortsätter han. Att vara effektiv i sin varuhantering är något som han anser 
att övriga dagligvaruhandlare inte har lyckats med. En annan viktig anledning till företagets 
framgångar, är att NetXtra är ett ganska litet företag, en entreprenörsdriven organisation, 
hävdar Claes Hessel: 
 

Denna typ av verksamhet gynnas av en organisation som är flexibel och 
anpassningsbar och som kan fatta snabba beslut, något som kanske kan 
förknippas med lite mindre aktörer. Det är den kultur som alltid har präglat 
PrisXtra.. 

 
NetXtra har dessutom med flit valt att inte satsa stenhårt från början, något som Claes Hessel 
tror är en orsak till de övriga aktörernas misslyckande (Computer Sweden, 2002-04-15). 
Axfood investerade i ett plocklager för Hemköp som var dimensionerat för 1000 ordar om 
dagen, men hade i verkligheten bara en efterfråga på max 200 order per dag. Bilhells och 
Willys i Göteborg drabbades dock av andra problem. Man var inte beredd på att man skulle få 
så många order som man fick och eftersom man slog i sitt kapacitetstak tvingades man stänga 
av systemet varje dag. När sedan allt slogs samman till Axfood Direkt, satsade man alldeles 
för hårt genom att fylla ett helt våningsplan med försäljningsdirektörer, VD, VD-sekreterare, 
marknadsdirektörer och ekonomidirektörer, vilket drev upp kostnaderna i skyarna. Man 
börsnoterade alltihop och det som först ansågs vara en styrka, att man hade varit med på IT-
marschen, vändes snart till en nackdel. Detta kunde man se i kvartalsrapporterna där man såg 
hur mycket pengar man förlorade. (Claes Hessel, 2006-05-04-05-04) 
 
Axfood var troligen helt på rätt spår när man introducerade e-handel, tror Claes Hessel. Det 
var bara det att långsiktigheten försvann, något som även gällde för ICA. När ICA:s e-
handelsprogram drevs som projekt, så ökade man omsättningen och allt verkade fungera bra. 
Det var även ett projekt ifrån Schenkers sida vad gällde prissättningen av leveranser. När man 
sedan valde att göra e-handelsverksamheten till en egen affärsenhet i ICA:s supermarkets 
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uppstod problem. Supermarketcheferna insåg att de hade en affärsenhet som var bra mycket 
mer olönsam och som dessutom snodde omsättning från den vanliga butiken (Helsingborgs 
Dagblad, 1998-06-04). Man var orolig för kannibalism och ansträngde sig därför inte med att 
utveckla e-handelsverksamheten, spekulerar Claes Hessel. 
 
Kooperativa förbundet hade andra problem med sin rörelse. Eftersom de har lidit stora 
ekonomiska motgångar och därmed tvingats ju sälja av tillgångar hela tiden, har de 
förmodligen inte haft tillräckligt med kraft och energi för att kunna satsa helhjärtat på e-
handel, tror Claes Hessel. 
 

4.5 Dagligvaruhandeln idag 
 

4.5.1 Branschen, konkurrens och kunder 
Idag består dagligvaruhandeln till största delen av tre aktörer, ICA, COOP och Axfood. 
Tillsammans kontrollerar de drygt 71% av marknaden varav ICA med sina 35,9 % är den 
största aktören av de tre. Under 2002 utgjorde de samlade marknadsandelarna 89% av 
dagligvarumarknaden. (www.hui.se) 

 
 
 
Försäljningen av dagligvaror uppgick under 2005 till 212 miljarder kronor, en ökning med 
2,5% mot föregående år och den högsta siffran någonsin i Sverige (www.supermarket.se). En 
rapport från konjunkturinstitutet visar att trenden för livsmedelspriserna är sjunkande. 
Matpriserna sjönk med drygt en procent. (Svenska Dagbladet, 2006-02-03) 
 
Marknadsandelarna för lågprisbutiker ökade och EMV tog allt större plats i butikerna enligt 
konkurrensverkets rapport. Där konstateras även att konkurrensen i viss mån har skärpts men 
att den behöver bli ännu hårdare för att den ska kunna komma ner i samma prisnivåer som i 
exempelvis Tyskland och Spanien. (Waymaker, 2005-12-14) 
 
I en rapport av ITPS, Institutet för Tillväxtpolitiska Studier, visar det sig att stora butiker har 
ökat sin försäljning samtidigt som de mindre butikerna har tappat försäljning. Följden har 
blivit att allt fler varor kommit in på hyllorna, men mindre service i butikerna. Investeringar i 
informationsteknik och effektivare transporter har bidragit till en mer effektiv handel. Enligt 
konjunkturinstitutet, KI, är branschen splittrad då cirka en tredjedel av handlarna har tappat i 
försäljning samtidigt som lika många har kunnat öka sin försäljning. KI menar att marknaden 
för dagligvaror är under omstrukturering och att priserna kommer att sjunka som ett led i 
utvecklingen. (Svenska Dagbladet, 2006-02-03) 
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Figur 4.1 Återförsäljarnas Marknadsandelar 2005 (www.kkv.se)  
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En svensk barnfamilj har kunnat sänka sina matkostnader med mellan 5000 och 10 000 
kronor under de senaste åren, enligt en undersökning av Dagens Nyheter. En av orsakerna till 
detta är den ökade konkurrensen i branschen till följd av EMV-utveckling och lågpriskedjors 
inträde. Enligt en enkätundersökning bland 100 företag som branschorganisationen 
Livsmedelsföretagen gjort, är priskonkurrensen på hemmamarknaden hårdare än någonsin 
(Dagens Nyheter, 2005-09-28). De sänkta matkostnaderna beror dock även på att företag 
arbetar med att skapa mer effektiva inköp, transporter och lagerhantering. (Dagens Nyheter, 
2006-01-03) 
 
Både Unilever och Procordia upplever att lönsamhetspotentialen är vikande. Branschen har 
under de senaste åren upplevt en kraftfull prispress vilket har påverkat lönsamheten, menar 
Peter Andersson på Procordia.  
 

Vi är inne i ett priskrig som våra kunder driver (Kaj Nielsen, 2006-05-11) 
 
Återförsäljarna kräver lägre konsumentpriser och då vill de naturligtvis ha högre rabatter och 
accepterar inga prishöjningar, säger Kaj Nielsen. Ökningen av EMV påverkar Unilever 
negativt. I och med att och att lågprishandel har etablerat sig, förlorar vi ännu en andel av 
spelplanen. De har inte fullsortiment i sina butiker, vilket innebär att vi kan max få in 20-30% 
i det sortimentet av vår totala omsättning av alla artiklar. Där tappar vi alltså också marknad. 
Vidare satsar butikerna i allmänhet mer på non-food idag. Han illustrerar det på följande sätt: 
 

Ritar man upp en bild av en spelplan, där lågprishandeln tar en del, EMV tar 
en del och non-food tar en del, så ser vi att ytan att spela på minskar. 

 
Enligt Peter Andersson är det som kunderna värdesätter mest idag, åtgärder som driver 
utvecklingen inom kategorier samt att produkterna ska vara lönsamma för kunden. Dessa 
faktorer har under de senaste åren blivit allt mer väsentliga (Peter Andersson, 2006-05-10).  
Något som står väldigt högt på kunderna kravlista är leveranssäkerhet, menar Kaj Nielsen. Att 
man verkligen kan leverera de produkter som man har åtagit oss att leverera: 
 

Vi har ett åtagande mot våra kunder och har en leveranssäkerhet på 98% . Ett 
sådant åtagande har ju också vår grossist ICA, mot sina butiker. 

 

4.5.2 De dominerande återförsäljarna 
 
Axfood 
Axfood nådde förra året ett rörelseresultat på 1 040 miljoner kronor med en rörelsemarginal 
på 3,7 procent.  Axfoods egenägda detaljhandel ökade under perioden med 4,8 procent, 
medan jämförbara butiker minskade sin omsättning med 2,3 procent. (Axfoods årsredovisning 
2005) 
 
Willys expansion har varit fortsatt stark och med 100 butiker är man fortfarande den ledande 
lågprisaktören i Sverige. Willys är dessutom Axfoods starkaste resultatenhet. Grossiströrelsen 
i Dagab och Axfood Närlivs har också att levererat tillfredsställande resultat. Butikskedjorna 
Hemköp och Willys hemma har dock inte motsvarat förväntningarna under året. En kraftig 
resultatförändring syntes i Hemköp, trots betydande insatser för att utveckla konceptet och 
trimma kostnader. Willys hemma har haft en fortstatt svag volymutveckling. (Axfoods 
årsredovisning 2005) 
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Under 2006 ska Axfood bland annat fokusera på kostnadskontroll, ökad försäljning i 
befintliga enheter, förbättrat IT-stöd i butikerna samt fullfölja strategin för egna märkesvaror. 
Axfood kommer att fortsätta prioritera tillväxt i den egenägda detaljhandeln, med fortsatt 
expansion för Willys och Hemköp. (Axfoods årsredovisning 2005) 
 

ICA Sverige 
Under 2005 öppnades 8 nya ICA Maxi, fyra ICA Kvantum, två Supermarket och fyra ICA 
Nära i Sverige. Försäljningen ökade med 2,8%, med en rörelsemarginal på 2,7%, en 
försämring på nästan 1 % enhet. Rörelseresultatet uppgick till 1607 miljoner kronor vilket var 
lite lägre än föregående år. Denna försämring beror till stor del på utförda prissänkningar 
under året. I juni trädde ICA:s nya organisation i kraft. Organisationen omfattar både den 
svenska och den norska organisationen och syftar till att öka samordningen inom koncernen. 
(ICA:s Årsredovisning 2005) 
 
Av landets 50 mest lönsamma dagligvarubutiker är 41 stycken representerade av ICA. ICA:s 
omsättningen är nästan dubbelt så stor som den i de två närmsta konkurrenter, COOP och 
Axfood. ICA är dessutom den återförsäljare som har utvecklats snabbast och har en tillväxt i 
absoluta tal på 1,2 miljarder kronor (Supermarket, 2005-12-05). Kostnadseffektivitet är en 
viktig punkt i ICA:s verksamhet. Med effektiviseringar siktar ICA på att spara 1 miljard per 
år. ICA ska fortsätta att satsa på produkter inom områdena färskvaror, non-food samt egna 
märkesvaror.. (ICA:s Årsredovisning 2005) 

  
COOP 
2005 inledde COOP Sverige en offensiv satsning med att etablera nya butiker. Samtliga 
butikskoncept söker i dagsläget efter nya attraktiva lägen, men det är främst inom COOP 
Extra och COOP Forum som nya etableringar ska äga rum. (COOP:s Årsredovisning 2005) 
 
Under året återinfördes de nationella dotterbolagen med syfte att på en nationell nivå, kunna 
hitta balansen mellan centralisering och närhet till marknaderna och leverantörerna. Det är en 
del i ett effektiviseringsprogram som går under namnet ”COOP Norden 2007”. Programmet 
går ut på att utnyttja den gemensamma styrkan inom koncernen samt att kunna samarbeta 
över gränserna för att kunna förbättra lönsamhet. (COOP:s Årsredovisning 2005)  
   
Rörelsens intäkter ökade med 3,4 % jämfört mot föregående år. Den största ökningen skedde i 
Norge. På den svenska marknaden minskade dock försäljningen och marknadsandelen 
minskade med 1 % till 16 % (COOP:s Årsredovisning 2005). COOP Sveriges rörelseresultat 
minskade med nästan 400 miljoner kronor från föregående år, till minus 513 miljoner kronor. 
Denna försämring beror till stor del på prissänkningar och minskade försäljningsintäkter 
under året. Ett antal butiker har även lagts ner, vilket har inneburit att omsättningen har 
minskat. (COOP:s Årsredovisning 2005) 
 

Relationer med leverantörer 
Relationerna är alltid bra med dem som säljer och de man gör affärer med, menar Bengt 
Andersson. Det händer sällan att man väljer att plocka bort leverantörer ur sina samarbeten, 
men om producenterna inte presterar något som tillför värde, så kan det hända att de kanske 
inte får leverera. Stefan Girdeskog menar också att ICA:s relationer med sina producenter 
fungerar bra: 
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Förhandlingarna är tuffa och friska. De är konkurrenter om hyllan och vi 
äger hyllan. De vill in i hyllan så vi gör allt för att göra bra affärer. 

 
Det största diskussionsämnet med leverantörerna gäller priset. Det har även visat sig att 
återförsäljare tagit bort en varugrupp från hyllorna om förhandlingarna inte går ihop, även om 
det gäller en produkt som värdesätts högt av kunderna. (Stefan Girdeskog, 2006-05-04)  
 
De största problemen och konflikterna som uppstår beror på prisförändringar från 
leverantörerna. Henrik Pettersson menar att om det är varumärken som kunden värdesätter går 
det inte att höja priserna i butiken. Detta ledde för COOP:s del till att en konflikt uppstod 
mellan COOP och Kellogg’s, där COOP beslutade sig för att utesluta Kellogg’s ur deras 
sortiment. (Henrik Pettersson, 2006-05-08) 
 

Kellogg’s gjorde sig omöjliga i diskussionerna vilket ledde till att vi kände oss 
maktlösa och tog beslutet att ta bort Kellogg’s i hyllorna. (Henrik Pettersson, 
2006-05-08)  

 
En annan typ av konflikt är hur stor del av hyllan som leverantörerna ska få. Detta har lett till 
att nya sorter och olika modifikationer på produkten har utvecklats av leverantörerna för att ta 
så stor del av hyllan som möjligt. Samtidigt så anser Henrik Pettersson att leverantörerna är 
väldigt bra på att marknadsföra sina produkter vilket sätter press på återförsäljarna. (Henrik 
Pettersson, 2006-05-08) 
 
PrisXtra, och därigenom NetXtra, arbetar däremot inte med EMV, utan är en märkesbutik, 
säger Claes Hessel. Detta kan man utnyttja i förhandlingarna med sina leverantörer. Eftersom 
man endast säljer märkesvaror, så är relationen god. 
 

4.5.3 Producenterna 
 

Unilever 
Koncernens omsättning ökade med ca 3% till 39 672 miljoner euro under 2005. 
Försäljningsökningen motsvarade dock inte den europeiska marknaden, som sjönk med ca 
2,7%. Rörelseresultatet blev dock i princip oförändrat. Rörelseresultatet för hela koncernen 
uppgick till 5314 miljarder euro, vilket gav en ökad rörelsemarginal på 13,4%. (Unilevers 
Årsredovisning 2005) 
 
Unilever är oerhört breda i sitt produktsortiment med produkter på den kylda sidan, som 
Milda, Lätta och Crème bonjour, samt på den torra sidan med produkter som Knorr och 
Maizena (www.unilever.se). Den främsta konkurrenten på den kylda sidan är Arla, men där är 
dock konkurrenstrycket aningen vikande. Detta beror bland annat på att Arlas matfett inte är 
lika bra för hälsan som de vegetabiliska matfetter som Unilever tillhandahåller. Där har man 
ett bra försprång produktmässigt, menar Kaj Nielsen. Samtidigt råder det stora volymer på 
matfett och då kunderna har stora krav på priser och EMV, blir det en tuff strid. På 
kolonialsidan är det lite grann stagnerande, fortsätter Kaj Nielsen: 
 

På kolonialsidan utsätts vi också av EMV, eftersom vi inom detta område har 
haft det svårt att hitta riktigt nya och innovativa produkter. Där har kanske 
våra konkurrenter varit snäppet bättre. 
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Om tio år tror Kaj Nielsen att Unilever kommer att införa ett helintegrerat Europeiskt 
affärssystem och en supply-chainorganisation som är outsourcad leveransmässigt på tredje 
part. Det skulle till och med kunna vara så att vi har ett gemensamt supply-chainsamarbete 
med våra konkurrenter, där vi delar lager och gemensamt sköter varuförsörjningen till ICA, 
tänker Kaj Nielsen.  
 
Kaj Nielsens förhoppningar är att samarbetet med kunderna ska utvecklas till så som det ser 
ut i det amerikanska företaget Walmart. Öppenhet är det viktiga. Vi måste kunna jämföra vår 
lönsamhet på en kategori med våra kunders lönsamhet på samma kategori, för att kunna skapa 
en win-winsituation. Vi kan inte ha ett 20-80 förhållande, varken till vår eller kundens fördel. 
(Kaj Nielsen, 2006-05-11) 
 

Självklart är vi beroende av att våra kunder mår bra, men de är ju också 
beroende av att vi mår bra. Annars tror jag risken för misslyckande är väldigt 
stor.(Kaj Nielsen, 2006-05-11) 

 
Walmart har dessutom ett öppet informationsflöde där man kan se hur mycket som säljs av 
varje artikel per butik för varje dag. Man jobbar väldigt öppet med category-managemnet och 
category-leadership, vilket innebär att man får ansvaret för en viss kategori. Om man inte kan 
visa ett gott resultat så blir man av med ansvaret nästa år (Kaj Nielsen, 2006-05-11)  
 

Procordia 
Procordia hade under 2004 en omsättning på 3,3 miljarder kronor vilket vad en försämring på 
172 miljoner kronor från 2003. Orkla Foods försäljning ökade dock från 11 913 till 12 711  
miljoner norska kronor, med en oförändrad rörelsemarginal på 8,5% (Orklas Årsredovisning 
2004).  
 
Idag har Procordia en väldigt bred produktportfölj vilket får till följd att antalet konkurrenter 
är många. De utgörs av alltifrån de stora multinationella företagen som Unilever och Kraft till 
små lokala producenter samt återförsäljarnas egna märken (Peter Andersson, 2006-05-10). 
Främsta fördelen mot konkurrenterna är enligt Peter Anderson att Procordia har en lokal 
tillhörighet och är ett bolag med en full värdekedja, med egna fabriker och marknads- och 
innovationsavdelningar. 
 

”Vi är experter på att tillfredsställa den svenska konsumenten. Har korta 
omställningstider, är stora och starka samtidigt som via har lokala känningar 
gör att vi är snabba men har både muskler att marknadsföra våra produkter.” 
(Peter Andersson, 2006)  

 
För att behålla den lokala tillhörigheten i en stor koncern så tittar Procordia hela tiden på 
isolerade marknader och försöker utveckla kompetens inom dessa. Investeringar för att 
utveckla och bygga upp varumärken är tillsammans med innovation en av de största 
kostnadsposterna för företaget. Denna kostnad har ökat mycket de senaste åren mycket 
beroende på återförsäljarnas utveckling av EMV men även på grund av ökade joint marketing 
kostnader tillsammans med kunderna det vill säga återförsäljarna. Denna kostnad tror Peter 
Andersson kommer att fortsätta att öka även i framtiden. (Peter Andersson, 2006-05-10) 
 
Procordia bygger hela verksamheten på sin utveckling av starka märkesvaror och är fortsatt 
hoppfulla att kunna göra det på ett lönsamt sätt även i framtiden (Procordias årsredovisning 
2005). Företaget kommer att på sikt att utveckla sina varumärken även inom kategorier där 
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man idag inte är verksam. Strategin kommer att baseras på att jobba nära sina kunder 
samtidigt som produktinnovationer kommer att spel en stor roll. Om tio år tror Peter 
Andersson att Procordia kommer vara en fortsatt stor och stark spelare på nordiska 
marknaden. 
 

Relationer med återförsäljare 
Relationen med återförsäljarna fungerar i stort sett bra, säger Kaj Nielsen. Eftersom vi är så 
stora så är det generellt lättare för oss att få möjlighet att distribuera till våra kunder, än om vi 
vore små. Men pressen är självklart hård eftersom vi befinner oss i det prispressklimat som 
präglar branschen, framhäver Kaj Nielsen. Typiska problem som kan uppstå är konflikter 
relaterade till pris och listning, dvs. om vi får ha våra produkter i återförsäljarens sortiment 
eller inte, säger Kaj Nielsen. De är dessutom till vissa delar ganska hårt sammankopplade. 

 
Om vi inte går med på kundens krav så har vi ju direkt ett hot på oss att då 
måste vi ta in någon annan produkt istället. (Kaj Nielsen, 2006-05-11) 

 
Idag har märkena, eller produktgrupperna inom märkena blivit utbytbara. Detta innebär att 
man kan åka ut från ICA med ett sortiment för att ett år senare förhandla in det igen, vilket 
innebär att konkurrenten åker ut. EMV innebär att ICA kan komma med samma eller delvis 
samma produkter inom en produktgrupp vilket i sin tur medför att man inte längre behöver 
två eller flera leverantörer. Då är man som leverantör tyvärr utbytbar, påpekar Kaj Nielsen. I 
förlängningen anser han inte att det är något som gynnar konsumenten. Det är dock förståligt 
att alla butiker inte kan ha alla produkter eftersom de inte har hur många kvadratmeter som 
helst. Det har alltid varit så att butikerna gör mest plats för det som de kan tjäna mest pengar 
på. Men samtidigt så måste de ha de produkter som naturligt säljer mycket, eftersom annars 
får de för mycket arbete med att fylla på i hyllorna.  
 

Det handlar om logistik i förhållande till vad man kan tjäna mest pengar 
på.(Kaj Nielsen, 2006-05-11) 

 
Samarbetet med återförsäljarna tycker Peter Andersson fungerar bra. Han poängterar dock att 
förhandlingarna har blivit allt tuffare på senare tid men att det är upp till producenterna att 
matcha dessa krav. En typisk konfliktsituation som kan uppstå gäller ofta prisförhandlingar 
men inte tvister om hyllplatser eller liknande. Eftersom ICA är en av de största kunderna så 
har Procordias beslut om att förhandla på en central nivå lett till en ökad press på priserna, 
menar Peter Andersson. Syftet från ICA:s sida var just att kunna ställa tuffare krav på 
producenterna och då inte minst på Procordia. En fördel med detta är dock att Procordia 
slipper förhandla med så pass många butiker och nu kan vända sig till ett fåtal personer på 
central nivå. (Peter Andersson, 2006-05-10)  
 
Att det idag finns så pass fåtal återförsäljare i Sverige har lett till att producenterna är väldigt 
beroende av dessa för att kunna sälja sina produkter, menar Peter Andersson. Samtidigt har 
Procordia idag en väldigt bred och stark varuportfölj med många viktiga varumärken som 
kunderna efterfrågar vilket ligger i företaget strategi. Om Procordias strategi och 
maktförhållandet mellan företaget och dess återförsäljare, utrycker Peter Andersson sig såhär: 
 

”Återförsäljarna ska inte kunna plocka bort våra produkter till förmån för 
exempelvis EMV. Det är en viss maktförskjutning åt återförsäljarnas håll 
vilket på senare tid har blivit mycket hårdare.” 
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Marknadsföring 
Unilever tillhör en av de större aktörerna när det gäller reklam och marknadsföring. Flera 
mätningar visar dessutom att många som faktiskt har sett exempelvis TV-reklamer också 
köper produkterna. Det märks framförallt på försäljningen, säger Kaj Nielsen 
 

När vi kör tv-reklam på vissa reklamer så går försäljningen upp. Det är 
mycket synligt. Kampanjen för produkten Crème Bonjour Cuisine hade enorm 
impact på våra slutkunder. 

 
Unilever betalar för att få ha med sina produkter i bland annat ICA:s TV-reklam, vilket 
innebär att man automatiskt kommer med i ICA:s marknadsföring. Kaj Nielsen anser dock 
inte att ICA kan snylta och åka snålskjuts på Unilevers marknadsföring, eftersom den 
reklamen man gör för en produkt bygger på att den har vissa fördelar. 
 

Om vi har en reklamkampanj för Milda margarin, så tror jag inte att ICA:s 
margarin har någon nytta av det (Kaj Nielsen, 2006-05-11) 

 
Istället vill han formulera det som att ICA har en väldigt smart marknadsföring där man 
marknadsför sig själv, samtidigt som man använder av sig av producenternas produkter för att 
dra till sig kunder.  
 

4.5.4 Synen på NetXtras utveckling 
Bengt Andersson ser ingen boom i utvecklingen av NetXtra: 
 

Även om det är så att man har dubblerat sin omsättning från 25 miljoner till 
50 miljoner på fem år och kan hålla den tillväxttakten i framtiden, så blir det 
ändå inget revolutionerande. Jag vet inte när man skulle kunna se en 
ordentlig peak. 

 
Stefan Girdeskog anser att det är bra att NetXtras e-handelsservice existerar och håller liv i 
marknaden, men även för att den eventuellt skulle kunna utveckla servicetjänsten. Han ser 
dock ingen potential i marknaden: 
 

Det är möjligt att det finns en så pass stor marknad att NetXtra kan livnära 
sig på den, men den inte kommer att öka.  

 
Henrik Pettersson anser däremot att NetXtras satsning är helt rätt och utrycker sig enligt 
följande: 
 

”Jag tror att NetXtra gör helt rätt, de har i efterhand lyckats bygga upp sin 
verksamhet, samtidigt som de nu satsar på marknadsföring i Stockholms 
tunnelbanesystem. De trycker på att det är en tjänst och inte att varan är 
huvudkonceptet.”   

 

4.5.5 Synen på Tesco och Ocados utveckling 
Tesco är ett helintegrerat företag som har en mycket starkare knytning till sina egna butiker. 
En fördel med detta är att kunden kan sköta alla sina ärenden i en fysisk butik som via e-
handelsbutiken. Butikerna kan även marknadsföra e-handelstjänsten då man äger sina egna 
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butiker samtidigt som kunden kan sköta reklamationer och liknande ärenden via sin fysiska 
närbutik. (Stefan Girdeskog, 2006-05-04) 
 
Man måste dessutom tänka på aspekter som hur många invånare finns det per butik i England. 
England är ett väldigt butiksfattigt land i förhållande i Sverige. Densiteten på marknaden är 
mycket högre. Detta kan kopplas till kostnaden för distributionen, då det enda sättet för att få 
dessa på en rimlig nivå, är att man har många kunder som bor nära varandra. Annars ser man 
att betalningsviljan ökar i paritet till avståndet till butiken. (Bengt Andersson, 2006-04-28) 
 
Claes Hessel tror att Ocado satsningen skulle fungera även i Sverige, men att vi idag lever 
kvar i den gamla dotcomkraschen. Trögheten ligger inte hos kunderna, utan hos aktörerna och 
han tror att de fortfarande anser att hela idén är lite främmande. 
 

4.6 Framtiden för dagligvaror 
 

4.6.1 Branschen, konkurrens och kunder 
På kort sikt tror Henrik Pettersson på att lågprisvaruhus som Willys kommer att bilda ett läger 
mot etablerade aktörer som ICA och COOP. Vidare tror han att utvecklingen inom de olika 
lägerna kommer att närma sig varandra och bli mer likartade. Även Kaj Nielsen tror att det 
mycket väl kan bli så. Den stora faran ur en producents synvinkel, är att man tappar sin 
försäljning av egna produkter till att endast börja producera kundernas produkter. Detta 
kommer leda till att det blir sämre lönsamhet i branschen, vilket i sin tur innebär att man får 
mindre pengar till att satsa på utveckling och innovationer: 
 

Det blir en ond cirkel. Vem ska leda produktutvecklingen? (Kaj Nielsen, 2006-
05-11) 

 
I framtiden tror Henrik Petersson att större butiker som COOP Xtra och uppåt kommer att 
efterfrågas då det kommer att vara svårt att få lönsamhet i mindre butiker. Han tror även att de 
stora kedjorna kommer att bli mer renodlade och slimmade centralt. Dessutom kommer 
kedjorna bli bättre på att göra sig av med olönsamma butiker. 
 
Claes Hessel anser att NetXtra har alldeles för dyra priser och tror att om man skulle kunna 
sänka priserna så skulle konceptet verkligen kunna explodera i Stockholmsområdet. Om vi 
kommer upp i större volymer, skulle vi till och med kanske kunna sänka priserna jämfört med 
traditionella handlare, eftersom vi inte behöver personal och butik i samma utsträckning, 
menar han. 
 

Vi befinner oss redan i e-handelssvängen, men NetXtra är bara för tidiga. 
(Claes Hessel, 2006-05-04) 

 
Kaj Nielsen tror att Unilevers kunder kommer att kräva ytterligare effektiva varuflöden och 
mer säkra leveranser i framtiden. Som det pekar åt nu, går trenden mot att uppnå, det man 
kallar, marknadsandelar i magen, ”share of stomach”. ICA definierar varje konsument som 
enskild och man arbetar med att en så stor del av det som individen stoppar i magen ska 
komma från ICA. Idag är konsumenten är väldigt rörlig och stillar ofta sin hunger och törst på 
rörande fot, menar Kaj Nielsen. Man köper färdiglagat och snabbmat i stor utsträckning och 
det blir er sällan som man köper råvaror för att sedan tillaga dessa hemma. Om inte de stora 
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dagligvaruhandlarna hänger med på den trenden kommer de att tappa ”share of stomach”. 
Detta kommer i sin tur att innebära att vi tappar försäljning då konsumenterna köper 
färdiglagat på exempelvis McDonalds. 
 

Om vi inte kan se var konsumenten är på väg, kommer vi nog alla i den här 
branschen att sitta i hissen. Det är därför mycket intressant att se hur de stora 
återförsäljarna kommer att agera för att möta detta (Kaj Nielsen, 2006-05-11) 

 
Unilever ser därför möjligheter för den typ av artiklar som är on-the-go, säger Kaj Nielsen. 
Det finns mängder av goda idéer, exempelvis fastfood som är näringsriktig och har välkända 
varumärken:  
 

Tänk dig själv: Istället för att du går in på en Statoil-mack och ser massa 
färdiglagade baguetter och smörgåsar, så kanske det kommer att vara, vad 
vet jag, Coca-Cola Sandwichs. 

 

4.6.2 Nyckelfaktorer för dagligvaror på nätet 
Distribution, kostnad för plock och temperaturzoner är kritiska nyckelfaktorer för e-handel av 
dagligvaror i framtiden, menar Bengt Andersson. En annan viktig faktor för att lyckas med e-
handel är att företaget har utvecklat ett användarvänligt gränssnitt, säger Stefan Girdeskog. 
Det måste vara lätt att hitta varor samt kunna utveckla en egen inköpslista. Man måste även 
kunna hålla nere leveransintervallet till kunden samt vikten av att komma på utlovad tid. 
(Stefan Girdeskog, 2006-05-04) 
 
Försäljning av dagligvaror på nätet är väldigt volymberoende och att det måste finnas ett så 
pass stort underlag att skalfördelar kan uppnås i både distributionen och i plockningen av 
varorna. Om det underlaget inte finns kommer tjänsten att utvecklas mer som en tilläggstjänst, 
en mertjänst för kunderna. Att slippa bära på tunga matkassar samt slippa behöva åka iväg till 
en butik är något som kunden värdesätter. (Stefan Girdeskog, 2006-05-04)  
 
NetXtra pekar på tre nyckelfaktorer för framgång – marknadsföring, kvalitet och distribution. 
Kvalitet och logistik är områden som vi ligger ganska bra till på, påpekar Claes Hessel. Det är 
egentligen bara marknadsföringen som behöver mer kraft. Större marknadsföringsinsatser för 
att snabbt få upp volymerna och få människor att bli mer medvetna, skulle kunna leda till att 
man förändrar gamla köpbeteenden. 
 
Idag tror Henrik Pettersson att kunderna värdesätter att det är en tjänst som man köper. Han 
menar att tjänstesektorn har upplevt någon typ av uppsving samtidigt som han påpekar att det 
idag inte är tabu att köpa tjänster. Tidsaspekten är en faktor som Henrik Pettersson tycker är 
viktig och att kunder blir mer medvetna om och värdesätter sin tid idag som mer värdefull. 
(Intervju Henrik Pettersson, 2006-05-08) 
 

E-handel handlar idag om att spara sin egen tid. Det är tidsfaktorn och 
tjänsten som man köper samtidigt som det inte handlar så mycket om pris 
idag. (Henrik Pettersson) 
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4.6.3 E-handel av dagligvaror i framtiden  
 

Axfood 
Det kommer säkert komma nya försök och tas nya initiativ för e-handel av dagligvaror, men 
de kvarstående fundamenten finns kvar, säger Bengt Andersson. Framförallt så bor inte 
människor så tätt som man gör exempelvis i Storbritannien: 

 
För att kunna hitta ekonomi i distributionen behöver man få ihop väldigt 
många människor samtidigt på en liten geografisk yta. Man måste därmed 
ackumulera ett behov och en efterfrågan innan man kan börja köra igång med 
e-handel. (Bengt Andersson, 2006-04-28) 

  
Axfood har idag inga officiella planer på att återetablera e-handel i sin verksamhet, men 
medger att man inte utesluter det helt i framtiden. De grundläggande idéerna om e-handel 
finns fortfarande kvar. Bengt Andersson påpekar att hela tanken från början var just att flytta 
marknadsplatsen från butiken till datorn: 

 
Vad har egentligen varorna i butiken att göra då inget ska konsumeras där? 

 

ICA 
På kort sikt tror inte heller Stefan Girdeskog att e-handel för livsmedel kommer att utvecklas. 
I dagens läge ser han ingen som skulle vara villig att satsa och riskera ett antal miljoner på 
detta. På lite längre sikt tror han att det möjligtvis kan vara någon större aktör som försöker 
igen, men inom ICA finns det i nuläget ingen anledning att satsa på e-handel. Han är dock 
inte helt pessimistisk till idén:  
 

Om vi skulle lyckas hitta några mertjänster för kunden när man väl levererar 
varorna vid dörren, exempelvis leverans av paket, systemprodukter, kemtvätt 
eller dylikt, och kan lyckas utveckla ett fungerande system för detta, så kanske 
det skulle kunna fungera.  

 

COOP 
I framtiden ser Henrik Pettersson potential i att etablera e-handel mot företag. Anledningen 
till det är att företagen prioriterar sin tid på ett annorlunda sätt än privatpersoner. Det blir 
dessutom billigare för företagen att få varorna levererade jämfört med vad det skulle kosta att 
skicka iväg en anställd som kostar ett antal hundralappar i timmen poängterar han. (Henrik 
Pettersson, 2006-05-08) 
 

Företag gör att man får upp volymer och ett helt annat snittköp. De är även 
beredda att betala den hundralappen som det kostar att utnyttja tjänsten då 
det blir mer effektivt och billigare än att ha en anställd som åker iväg i några 
timmar för att handla varorna (Henrik Pettersson, 2006-05-08) 

 
Det är just i företagshandel som Henrik Pettersson ser framtiden för livsmedel på Internet. 
COOP har dessutom planer på att etablera en butik i Märsta norr om Stockholm som ska rikta 
sig endast till företagskunder som vill handla på Internet. Anledningen till att butiken ska 
finnas är att e-handeln ska vara butikskopplad för att kunden ska kunna känna en viss 
trygghet. (Henrik Pettersson, 2006-05-08)    
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E-handeln kommer att vara butikskopplad vilket är viktigt för att kunden ska 
känna sig som hemma. Det är den lokala butikens sortiment och priser och det 
ska kännas som du går in i hemmabutiken fast på nätet. Detta skapar en 
trygghet, då om problem uppstår kan man gå ner till butiken. Det ska vara en 
lokal e-handel (Henrik Pettersson, 2006-05-08) 

 
COOP:s strategi för näthandel i framtiden, är att expandera i små steg och utgå från lokala 
butiker eftersom det inte kostar så mycket att etablera sig på en ort, samtidigt som man 
kommer närmare kunden. Att etablera, utveckla och installera systemet på en ort kostar 
ungefär 100 000 kronor. (Henrik Pettersson, 2006-05-08) 
 
Mot privatkunder är det dock mer krångligt och det största problemet är att kunderna inte är 
hemma vid leveranstillfället. Vid företagshandel är det alltid någon som kan ta emot varorna  
som levereras. Henrik Pettersson tror att handel mot privatkunder kommer att gå sakta en tid 
framöver, men att det bara är en tidsfråga innan de stora blocken kommer att införa e-
handelstjänster igen. Henrik Petterson tror att anledningen till att detta ännu inte har hänt, är 
att man är betydligt mer försiktig än tidigare: 
 

Aktörerna brände sig lite förra gången vilket innebar att ägarna fick kalla 
fötter och inte vågar satsa lika mycket pengar idag 

 

Netxtra 
Jag tror att marknaden är mogen och jag tror att NetXtra kommer att kunna 
utvecklas ganska så bra. (Claes Hessel, 2006-05-04) 

 
Tidigare när det fanns många aktörer så var det lite vilda västern, ingen visste vad och hur 
man skulle, säger Claes Hessel. NetXtra levererar idag med en leveransgrad på 98% och har 
vissa månader inte en enda sen leverans. Det är dessutom fruktansvärt bra kvalitet på det som 
levereras. Mjölk kommer tidigt på morgonen, bröd från brödleverantörer och kött 
orderpackas. Detta märker kunderna som har handlat ett tag, intygar Claes Hessel. Vi har 
dock valt att aldrig tala om det för dem, utan detta är en del av vår flerstegsmarknadsföring. 
Det är viktigt att sakta men säkert bygga upp ett förtroende.  
 
På kort sikt tror Claes Hessel att det inte kommer hända så mycket på e-handelsmarknaden för 
dagligvaror. Om 10 år så tror han däremot att det kommer att finnas flera aktörer, främst 
internationella, och att minst 5% av dagligvarumarknaden kommer att äga rum på nätet. Han 
är dock övertygad om att inom fem år, så är Ocado i Sverige. De satsar oerhört mycket och 
ska nog först ta sina marknadsandelar för komma upp i 10 miljarder i omsättning, för att 
sedan börsnoteras. 
  

Varför inte placera ett lager någonstans i centrala Europa, eller ett i 
Danmark eller Skåne för att kunna serva hela kontinente? (Claes Hessel, 
2006-05-04) 

 
Han ser Ocado som ett stort hot, men bortsett från sin kollega, så menar han att det är ingen 
annan som gör detsamma. Han är vidare övertygad att strukturen storstadsområdena kommer 
att förändras och gå mer mot hur det ser ut i exempelvis New York, med många småbutiker 
som har fräscha kvalitets varor.  
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Ingen borde väl tycka att det är trevligt att gå och handla pasta, ketchup och 
toalettpapper i mängder, men däremot kanske sådana produkter som en 
närbutik kan tillhandahålla. (Claes Hessel, 2006-05-04) 

 
Claes Hessel är dock ändå osäker på hur NetXtras framtid kommer att förefalla: 
 

Jag hoppas att när Ocado kommer till Sverige så omsätter NetXtra upp mot 
350-450 miljoner. Men då krävs en fokuserad satsning på marknadsföring av 
ägarna. 

 

Unilever 
Kaj Nielsen tror att e-handelns möjlighet för dagligvaror helt beror på vilken marknad man 
befinner sig på. I storstäder kan det vara möjligt, men inte i mindre städer och definitivt inte 
på landsbygden. Där kan man aldrig få någon kostnadseffektivitet.  
 
Han tror även, att enligt ett vidsträcktare perspektiv, att allt beror på hur samhället och 
arbetsmarknaden kommer att utvecklas. Om människor får fler anställningar och längre och 
mer ansträngande arbetspass, så talar man om DINKLOT1. Då har man inte tid att handla, 
varvid e-handel kan vara en bra lösning. I allmänhet tror han dock inte att det kommer att bli 
någon riktig boom för e-handel av dagligvaror. Men han uttrycker en viss osäkerhet: 
 

Det är knappt att man vågar säga något om e-handelsspekulationerna, 
eftersom man har ju haft fel så många gånger (Kaj Nielsen, 2006-05-11)  

 

4.6.4 Nyckelfaktorer för producenter 
För att Unilever ska kunna skapa sig inflytande hos sina kunder gäller det att ha stora och 
framgångsrika artiklar på marknaden, dvs. artiklar som är viktiga för konsumenten, menar Kaj 
Nielsen. Om en konsument verkligen vill ha en artikel i butiken och den inte finns där, kan 
hon välja att handla den någon annanstans. Detta vet naturligtvis återförsäljarna om. De vet 
exakt vilka som säljer och vilka som är mer som profilprodukter, som inte säljer så mycket. 
 
Om artikeln är stor är det en hög risk för EMV, om den är lättkopierad, påpekar Kaj Nielsen. 
Därför måste man som producent ha en snabb innovationsprocess där man följer trender och 
skapar intresse och merförsäljning i butikerna. Han belyser detta med Findus som exempel: 
 

Findus djupfryst har varit duktig på detta. De har varit innovativa och med 
sin marknadsföring skapat nya trender. 

 
Svårkopierbar och innovativ är något som Kaj Nielsen anser utgöra nyckelfaktorer för att 
kunna bibehålla marknadsandelar och lojala kunder. Om man rent produktionsmässigt kan 
producera en produkt som exempelvis Becel Proaktiv, som är svårkopierad, sänker 
kolesterolvärdet och därmed fyller ett faktiskt värde när man talar om functional foods, 
kommer den relativa förhandlingsstyrkan mot kunder bli allt starkare. Milda Culinesse är ett 
annat exempel. Produkten tillverkas i enda butik i Europa, som ombesörjer hela Europas 
behov. Stora produktionsvolymer, samt en komplex tillverkningsteknologi ger unika och 
svårkopierbara produktfördelar. (Kaj Nielsen, 2006-05-11) 

                                                 
1 Double Income, No Kids, Lack Of Time 
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Varumärket har i sin tur en stor betydelse för slutkonsumenterna. Milda har ett visst 
känslomässigt budskap och betyder något för kunden. När produkterna bytte namn från Ädel 
till Milda, ökade tilltron kraftigt hos konsumenterna, vilket i sin tur gav ett ordentligt ett lyft i 
Unilevers försäljning. Det är viktigt att man inte lanserar en vara under ett varumärke som är 
värdelöst. Kaj Nielsen illustrerar detta med Milda som exempel: 
 

Milda har blivit ett så starkt varumärke att det idag räknas som en standard. 
Man skriver Milda på sina inköpslistor, men kanske inte ens köper den i 
butiken. Då har varumärket en viktig roll för konsument. 

 

4.6.5 Alternativa etableringskanaler och e-handel för producenter 
 

Unilever 
Unilever har tidigare prövat e-handel i sin verksamhet. År 2004 gjorde man ett stort antal 
utskick till ett flertal butiker i Malmö med information om kampanjer, produkter och rabatter. 
Detta följdes sedermera upp med email via relations- och direktmarknadsföringsbyrån1 
Attraction. Mätningarna visade på hur många som läst utskicken och hur de agerade därefter. 
Butikerna fick svara på frågor för att kunna göra beställningar. Orderna skickades därefter 
vidare till våra kunder, dvs. grossisterna, som i sin tur levererade till sina kunder, butikerna.  
 
Det var ett rätt bra tryck i det här, ett väldigt bra konsumenterbjudande, menar Kaj Nielsen. 
Men utfallet visade sig vara katastrofalt dåligt. Unilever hade endast ett 10-tal butiker som 
svarade på de frågor man hade i enkäterna och inte mer än 4 – 5 butiker som verkligen 
beställde produkter. Intresset var oerhört lågt och man visste inte varför. Det kunde möjligtvis 
ha berott på otillräckliga datakunskaper i butikerna eller brist på tid. 
 
För de stora butikerna kommer e-handel knappast att bli aktuellt så länge vi har våra egna 
säljare som besöker dem och kan förhandla direkt, menar Kaj Nielsen. Det finns dock ett stort 
antal småbutiker i Sverige. Alla dessa kan man omöjligen besöka på ett kostnadseffektivt sätt. 
Det var här idén om e-handel uppstod hade uppsåt från början, men det visade sig att det inte 
skulle fungera. Det som dock fortfarande fungerar för kontakt medmindre butiker, är 
telemarketingföretag. Med en upparbetad kundmassa och våra meddelanden kan de driva hela 
processen, säger Kaj Nielsen. Han tror vidare att det kan bli svårt att komma upp 
betydelsefulla volymer via e-handel. Detta är en förutsättning för överlevnad, då mycket av 
branschen bygger på en kritisk massa.  
 

Det vore en annan sak om du sålde 2000 varor från din källare, då kanske du 
skulle kunna vara lönsam. Men en stor organisation har nog svårt göra 
pengar om man inte har en stor massa. (Kaj Nielsen, 2006-05-11) 

 
Vad Kaj Nielsen däremot tror kan vara gångbart är den variant av e-handel, business-to-
business, som Unilever redan har prövat. Han anser dock inte att marknaden är mogen ännu, 
men att den snart kan komma att bli det. Detta eftersom återförsäljarnas strävan att uppnå en 
så hög effektivitet som möjligt kommer i vissa fall att leda till att de inte kan sköta sitt 

                                                 
1 www.attraction.se 
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informationsflöde på ett helt perfekt sätt. Då är möjligheten för oss att sticka in emellan och 
bidra med information om produkter till de mindre butikerna.  
 
Att rikta in sig direkt mot slutkunden, dvs. att hoppa över mellanleden, har diskuterats, men är 
ingenting som man i nuläget kan tänka sig på Unilever, menar Kaj Nielsen. Det skulle 
visserligen innebära att man kan erbjuda ett lite lägre konsumentpris, eftersom grossisterna 
måste ha påslag, men frågan är om man tjänar på det när man räknar med transporter (Kaj 
Nielsen, 2006-05-11). Han känner därför i dagsläget inte att e-handel är applicerbart på 
Unilever i överhuvudtaget. 
 

Ingen idag vill ju egentligen lagra någonting. Det är Just-in-time som gäller i 
allra högsta grad. Jag tror att man mer är beredd att betala för en bättre 
service där man får påfyllning en till två gånger i veckan, än att behöva köpa 
på sig stora volymer och lagra dessa för ett senare behov. (Kaj Nielsen, 2006-
05-11) 

 
Han lämnar dock inte dörren för e-handel helt stängd: 
 

Men om det är så att våra kunder kastar ut våra sortiment från sina butiker, 
såsom det ser ut i England, där Tesco har 50% av sin försäljning från EMV, 
vilket  innebär att vi inte kan använda våra traditionella kanaler, så finns det 
bara två alternativ:  Antingen lägger vi ned artikeln eller så försöker vi hitta 
en ny kanal för att sälja den. 

 

Procordia 
Idag säljer Procordia sina produkter endast genom återförsäljare. Tanken om att i framtiden 
etablera en alternativ försäljningskanal inom företaget finns inte. I stället tror Peter Andersson 
på etablering av ett förtroendefullt samarbete tillsammans med återförsäljarna. Om däremot 
återförsäljarna skulle etablera e-handel ser Peter Andersson detta som något positivt. Han 
anser även att det skulle vara möjligt att Procordias produkter skulle gynnas av det.  
 

4.6.6 Utvecklingen av EMV 
För dagligvaruhandlarna är de egna märkesvarorna mycket betydelsefulla för lönsamheten. 
Dessutom bidrar de till att företagen kan bygga upp en egen kompetens när det gäller 
förhållandet upphandling, pris, produktion och kvalitet. Egna märkesvaror innebär också en 
potential för mindre producenter som kanske har ett nischat sortiment som håller god kvalitet, 
men med små volymer. Genom att leverera till egna märkesvaror kan de få helt andra volymer 
på sin produktion. (www.axfood.se) 
 

Axfood 
Axfood leder idag utvecklingen av egna märkesvaror inom dagligvaruhandeln i Sverige. De 
egna märkesvarornas andel av Axfoods omsättning är 20 procent. Målsättningen är att öka 
andelen ytterligare till 25 procent av omsättningen 2008.  
 
För Axfood är satsning på egna märkesvaror strategiskt viktigt, eftersom det ökar kundnyttan 
genom att kunden erbjuds bra varor till lägre pris. För kunderna är det därför bra att 
konsekvent kunna välja Willys eller Hemköps egna märkesvaror eftersom de därigenom vet 
att de alltid får ett lägre pris och samtidigt likvärdig kvalitet som jämförbara produkter. Det är 
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inte dyrt att tillverka ett bra tvättmedel, det är istället framförallt reklam och annonsering som 
kostar pengar: 

 
Varken blöjor eller tvättmedel blir bättre av att det går mer på TV (Bengt 
Andersson, 2006-04-28) 

 
EMV är inget konstigt alls, utan det är något som finns i hela världen, menar Bengt 
Andersson. EMV innebär att det blir fler för kunderna att välja på, inte mindre. Han 
kommentar leverantörernas syn på utvecklingen av EMV enligt följande:  

 
Det är väldigt bekvämt att säga att man inte tycker om konkurrens. Tycker 
man inte det, så är man väl negativ till EMV. 

 

ICA 
En viktig del i ICA-koncernens framtida strategi är satsningen på egna märkesvaror. 
Sortimentet inom detta segment sak erbjuda kunderna produkter av hög kvalitet till lägre 
priser samtidigt som det ska stärka kundernas lojalitet. Egna märkesvaror ska även bidra till 
att stärka ICA:s varumärke samt de egna handlarnas och koncernens lönsamhet. ICA menar 
att utbudet av de egna märkesvarorna ger kunderna större valmöjligheter samt lägre priser. 
Under 2005 ökade försäljningsandelen av ICA:s egna märkesvaror från 12% till 15 %. 
Samtidigt sjönk matpriserna i Sverige med 0,6 %. (ICA:s Årsredovisning 2005) 
 

COOP 
Henrik Pettersson anser att utvecklingen av EMV är nödvändig för att det skapar ett alternativ 
till märkesvarorna. Han menar att om de stora marknadsledande leverantörerna får allt för stor 
makt kommer priserna att stiga samtidigt som valfriheten minskar. Genom EMV skapas en 
valfrihet i utbudet samtidigt som det håller nere priserna. Dessutom påpekar Henrik 
Pettersson att återförsäljarna inte kan överleva i den konkurrenssituation som råder, med de 
marginaler som de stora leverantörerna ger. Han påpekar att det måste skapas bättre 
marginaler, vilket EMV gkan göra. En annan aspekt på att utveckla EMV inom 
lågprissegmentet är för att kunna locka till sig fler kunder. (Henrik Pettersson, 2006-05-08) 
 

”En fara med lågpris är ibland att kvaliteten är så dålig att man ska fråga sig 
om det ska finnas. Vi har varit tvungna att utveckla lågpris för att var med i 
prisundersökningar som kunder tittar mycket på.” (Henrik Pettersson, 2006-
05-08) 

 
Hittills har COOP utvecklat två typer av egna märkesvaror, ett kvalitetsmärke och ett 
lågprisalternativ. Under 2005 lanserades över 750 nya produkter inom egna varumärken. 
COOP Nordens storlek gör det möjligt att erbjuda kunderna lägre priser samt hög kvalitet. 
Under 2005 hade 55 % av varorna under de nationella egna märkena konverterats till 
gemensamma nordiska märken. COOP har en ambition att öka sina EMV produkter i 
framtiden. Målsättningen är att 20% av sortimentet ska utgöras av EMV produkter men 
samtidigt kommer det inte att plockas bort några andra varor för att ge utrymme för EMV 
produkter. (COOP:s Årsredovisning 2005) 
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Unilever 
Kaj Nielsen är säker på at EMV kommer att öka i framtiden. Det kommer dock att variera 
mellan olika kategorier. Vissa kategorier kommer att ha en stor andel EMV och inom andra 
mer trendiga kategorier kommer det att vara svårare att slå sig in.  
 

Att EMV når upp till runt 25 % skulle inte förvåna mig alls (Kaj Nielsen, 
2006-05-11) 
  

Återförsäljarna ser självklart väldigt positivt på EMV, fortsätter Kaj Nielsen. De kan ju till 
skillnad från en vanlig märkesvara ha ICA:s egna märkesvara bara på ICA och det blir ju en 
konkurrensfördel för dem. Sedan kan de sälja den till ett något lägre konsumentpris och om de 
har riktigt tur, med bättre marginal i återförsäljarledet än vad de har på en traditionell och stor 
märkesvara. Milda är exempelvis hårt konkurrensutsatt vilket medför dåliga marginaler. 
 

Procordia 
Att EMV har kommit för att stanna råder det inget tvivel om i Procordia, säger Peter 
Andersson. Han uttrycker sig så här om utvecklingen av EMV:  
 

” EMV är här för att stanna och det är viktigt för oss märkesleverantörer att 
inse att detta är en del av konkurrensarenan. Att vi är beroende av våra 
återförsäljare samtidigt som de är våra konkurrenter, ställer väldigt tuffa krav 
på oss.” 

 
För att kunna möta den ökande konkurrensen är det viktigt att företaget vidareutvecklar sina 
varumärken samt fortsätter att ständigt hitta nya produkter och innovationer, fortsätter han. 
Det är dessutom viktigt att se till att varumärket levererar värde för handeln i form av nya 
kategorier och lönsamhet. Detta för att kunna bygga upp en stark efterfrågan som innebär att 
återförsäljarna inte kan var utan produkterna i butiken. (Peter Andersson, 2006-05-10)  
 
På sikt tror Peter Andersson att EMV inte kommer att utvecklats mer än hur det ser ut idag. 
EMV kommer troligtvis att utvecklas de kommande åren för att senare stagnera och återgå till 
dagen nivåer. Anledningen till detta är att konsumenterna kommer att tröttna på dessa 
produkter. Det kräver dock att märkesindustrin måste vara väldigt duktiga på att 
vidareutveckla varumärkena i sina portföljer samtidigt som nya innovationer måste kännas 
attraktiva för slutkonsumenterna. Återförsäljarna kommer förmodligen att ha en liten annan 
EMV inriktning i framtiden än vad de har idag. De kommer kanske att gå mot att utveckla 
mer samarbeten och partnerskap med sina leverantörer. (Peter Andersson, 2006-05-10)   
 

”Vi står för innovativa idéer och handeln kommer att inse att EMV inte 
fungerar när konsumenterna inte vill ha det. Samtidigt är det rätt kostsamt att 
vidareutveckla det.” 

 
I grunden har Peter Andersson en väldigt positiv tro på märkesvaror men menar att det är 
viktigt att kunna ta tillvara på den potential som finns. På kort sikt kommer producenterna att 
vara under stor press från EMV, men på lite längre sikt så tror han att märkesvarorna kommer 
att vinna. (Peter Andersson, 2006-05-10)  
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4.7 Sammanfattning av empiri 
En stor del av Sveriges invånare har erfarenhet att handla över Internet. 33 % av den svenska 
befolkningen hade under första kvartalet 2004 någon gång beställt en vara eller tjänst via 
Internet. En studie från 1997 visade att e-handel av dagligvaror skulle stå för drygt 5 % av 
försäljningen 2005. Denna framtidstro på näthandel med dagligvaror stärktes av press och 
media. Kunderna svarade positivt i attitydundersökningar, men e-handlade inte i praktiken.  
 
Alla stora aktörer valde att etablera e-handel i början 2000-talet. Samtliga aktörer lade dock 
ner sina satsningar efter två till tre år på grund av att efterfrågan var för låg. Den största 
kostnadsposten utgjordes framförallt av distribution och plockning av varor. Idag finns endast 
en NetXra kvar som e-handelsaktör på den svenska marknaden.  
 
Dagligvarumarknaden domineras av Axfood, COOP och ICA, som tillsammans innehar drygt 
70% av marknaden. Konkurrensen har på senare tid hårdnat mycket på grund av 
återförsäljarnas utveckling av EMV. Återförsäljarna ser stor potential i EMV-utvecklingen av 
och tänker fortsätta med det i framtiden. Detta är något om producenterna är medvetna om 
och de satsar därför mycket på produktutveckling och innovativa lösningar.   
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5 Analys 

I detta kapitel kommer vi att sammankoppla vår teoretiska referensram med den empiriska studien, 

vilket kommer att skapa utredningens analys. Analysen avser att besvara vår problemformulering. 

Modellen grundar sig i vår kartläggning av e-handelns utveckling, där vi tar fram de faktorer som var 

avgörande för tidigare misslyckanden och NetXtras framgång. Vi kommer därefter att använda 

allmänna strategier för att kunna göra en bedömning av branschen och aktörerna. Till följd av detta 

ska vi kunna ta fram e-handelns key success factors för dagligvaror i framtiden. Vi avslutar med att ge 

råd till nya företag, om hur e-handelssystem ska kunna formas och implementeras i organisationen.  

 

5.1 Analysmodell 

Faktorer för framgång & 
misslyckanden

Dagens förutsättningar

Internets inverkan 
på värdekedjan

E-handel för 
återförsäljare?

E-handel för 
producenter?

KSF

Figur 5.1 Analysmodell

Råd till 
managers

 
 

5.2 Misslyckande vs. Framgång 
Efter att ha kartlagt utvecklingen av e-handel av dagligvaror, har vi fått fram att samtliga 
undersökta stora återförsäljare har misslyckats med sina e-handelssatsningar. Det är därför 
intressant att uppmärksamma att endast NetXtra driver nätverksamhet idag. NetXtra utgör 
visserligen inte ett betydande hot mot storaktörer som Axfood, Coop och Ica i dagsläget, men 
man har trots allt lyckats med det vi undersöker i denna studie: e-handel av dagligvaror. 
Enligt detta resonemang anser vi att man inte behöver lägga allt för stor vikt på att NetXtra 
har betydligt lägre omsättning och allt färre marknadsandelar än de traditionella 
återförsäljarna, utan snarare betona det faktum att man lyckas att bedriva lönsam e-handel. De 
dominerande aktörerna visade aldrig några tecken på lönsamhet. 
 

5.2.1 De dominerande aktörernas misslyckande 
Efter att ha undersökt det empiriska materialet har vi kunnat ta fram de huvudsakliga 
faktorerna som har stått till grund för de misslyckade e-handelssatsningarna som gjordes i 
början av 2000-talet. 
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För storskaliga satsningar 
Både COOP och Axfood satsade stort på e-handelsmarknaden i början av millenniet. Besluten 
om att införa storskaliga satsningarna byggde på prognoser som pekade på att 8 – 15 % av 
dagligvaruhandeln skulle ske på nätet år 2005. Företagsledningen i Axfood ställde sig dock 
mer kritisk till dessa prognoser och räknade istället med lite lägre siffror på 2 – 4 %. 
 
ICA gick in relativt sent på e-handelsmarknaden. Anledningen till detta var att man ville lära 
sig av andras misslyckanden. Stefan Girdeskog menar att ICA hade i syfte att skapa sig 
lärdomar om marknaden, men det var ingen inom organisationen som direkt trodde att det 
skulle kunna utvecklas till att bli en stor inkomstkälla. Vi anser därför satsningen inte var 
tillräckligt förankrad inom organisationen. Enligt teorin är det viktigt att ledande personer 
inom företaget verkligen tror på idén för att den ska kunna utvecklas inom organisationen. 
Vad som dock är intressant att se är att de ändå satsande relativt omfattande. Under senare år, 
när de flesta återförsäljare redan hade lagt ner sina e-handelsverksamheter, valde man 
dessutom att expandera sin e-handel. Vi anser därför att ICA:s mål, att man endast ämnade 
lära sig om branschen, är förvirrande. 
 
Det var ingen slump att dessa satsningar genomfördes under IT-boomens glansdagar. Vid 
tidpunkten gav marknadsundersökningar goda prognoser om framtiden för den nya ekonomin, 
vilket innebar att det var självklart att satsa pengar på lösningar som handlade om IT och 
Internet. Undersökningar visade även att konsumenterna var positivt inställda till e-handel av 
dagligvaror. En förklaring till detta kan vara att dessa undersökningar inte var anpassade för 
den nya utvecklingen och den marknad som började ta form, vilket gjorde att resultatet blev 
missvisande. Kunderna svarade heller inte rationellt på frågan om vilka motiv man hade när 
man handlade. Man angav inga sociala aspekter som utgjorde underliggande motiv till att gå 
och handla, varvid undersökningsresultaten blev kraftigt missvisande i förhållande till hur det 
skulle se ut i verkligheten. 
 
Missvisande undersökningar och en allmän övertro på utvecklingen av e-handelsmarknaden 
ger förklaring till återförsäljarnas beslut om att satsa storskaligt. Man räknade med att snabbt 
kunna locka till sig många kunder och därmed komma upp i stora försäljningsvolymer. Det 
var ett måste för att kunna täcka verksamheternas höga kostnader. Det var dessutom speciellt 
viktigt när man talade om e-handel, eftersom synnerligen låga marginaler redan präglade den 
traditionella dagligvarumarknaden i sin helhet. Vi tror att återförsäljarna blev skrämda och 
valde att dra sig ur när de märkte att volymerna inte växte.  
 

Oförändrat kundbeteende  
Kundernas oförändrade inköpsbeteende var huvudanledningen till att aktörerna blev tvungna 
att lägga ner sina e-handelssatsningar. Marknadsundersökningar hade visat att kunderna var 
mycket positivt inställda till att handla dagligvaror via Internet, men det var inget som syntes i 
praktiken. Företagen lyckades dock till viss del initialt locka många kunder till sina hemsidor. 
Men efter att ha utnyttjat e-handelstjänsten en eller ett fåtal gånger, föll kunderna snart 
tillbaka i sina traditionella inköpsmönster. I många fall ville dessutom inte kunderna lämna ut 
person- och kreditkortsuppgifter över Internet, vilket försvårade betalningssituationen. Detta 
är faktorer som är gemensamt för samtliga aktörer.  
 
ICA uppgav att sina kunder använde sin närbutik för småinköp och att man såg detta som 
något negativt. Vi anser dock att det är en nödvändighet att det fortfarande finns småbutiker 
där kunderna kan komplettera med varor som man glömt köpa på nätet. Vi tror att framtiden 
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för e-handel av dagligvaror ligger i de stora inköpen, och att mindre kompletterande köp 
ämnas för småbutiker.  
 
En viktig del i att kunderna inte gjorde återköp tror vi även beror på att man kunde använda 
Internet för att jämföra priser. Kunderna var främst ute efter att hitta billiga varor och såg inte 
e-handel som en tjänst där man fick varorna hemkörda. Det kan vidare vara så att kunderna 
inte gavs tillräckligt med tid och tålamod för att kunna ändra sina köpbeteenden. Eftersom 
kundbeteendet är komplext och konservativt, tar det lång tid att ändra rutinmässiga inköp, 
såsom dagligvaror. Vi anser därför att de etablerade aktörerna var för snabba med att dra sig 
ur e-handeln.  
 
För att kunna förändra en kunds beteende, krävs det att man förändrar dess attityder och 
åsikter. Med andra ord är lärande alltså är en mycket viktig aspekt vid e-handel, då det skapar 
förutfattade meningar och åsikter om hur saker ska te sig. En faktor till e-handelns 
misslyckande var just att man inte lyckades förändra kundernas åsikter om e-handel. 
Kunderna såg e-handel som en inköpskanal som skulle vara billigare än i butiken, och inte 
som en tidsbesparande tjänst där varorna levererades. Den felaktiga uppfattningen om 
konceptet e-handel anser därför vi var en orsak till det kunderna inte återkom.    
 
En individ köper dagligvaror för att kunna tillfredställa ett behov. Behovet kan tillfredställas 
av likväl en traditionell butik som en e-handelsbutik. Det finns dock andra anledningar till att 
handla, än att endast kunna täcka sina centrala behov. En av dem är den sociala 
samhörigheten. I e-handelns fall har vi sett att många sociala faktorer har kopplats bort. 
Kunderna har inte kunnat interagera med andra individer, vilket har hämmat e-handelns 
utveckling 
 

Lågt utvecklad IT-infrastruktur 
Vid handel över Internet krävs det att företagets produktlistor är lättöverskådliga och att det är 
enkelt att navigera på hemsidan. Eftersom återförsäljarna erbjöd ett stort antal artiklar, upp till 
10 000, krävdes det relativt snabba datorer och Internetuppkopplingar för att kunna hantera all 
information. Vid e-handelns introduktion var IT-utvecklingen inte tillräckligt välutvecklad för 
att kunna tillgodose kraven från de informationsrika hemsidorna. Detta ledde till långa 
nedladdningstider och problem med att ta sig fram på hemsidan.  

 
Dyr distribution  
Samtliga företag hade distributionslösningar som innefattade plock i centrallager. Detta är en 
förutsättning för att kunna skapa skalfördelar, enligt de Koster. Trots effektiviserade 
centrallager, var den utan tvekan största kostnadsposten varornas plockkostnader och 
distribution.  
 
Företagen outsourcade sedermera sina utkörningar av varor till externa distributionsföretag 
som även de var positivt inställda till e-handeln och dess framtid. Det visade sig dock att 
dessa förlorade på utkörningarna och var tvungna att höja priset, vilket påverkade kundens 
betalningsvilja negativt. I och med att distributionsverksamheterna outsourcades förlorade 
företagen möjligheten att kunna utveckla relationer med sina kunder. Man kunde heller inte 
vara delaktig i påverkandet av kundens åsikter och attityder vilket är vitalt för att kunna 
influera kundbeteendet. Det är dessutom bättre att till en början själv ta hand om 
distributionen, för att senare outsourca denna funktion när verksamheten växer, menar De 
Koster.  
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Det var viktigt varorna levererades i tid och efter de premisser som kunden hade informerats 
om på hemsidan. Kunderna var tvungna att vara hemma vid leveranstillfället vilket gjorde att 
leveranserna inte kunde ske när som helst. Vi ser där ett visst samband mellan tidsintervall 
och kundens intresse: ju längre tidsintervall, desto mindre intresserad kund. Det tidsintervall 
som företagen hade, kanske inte alltid passade kunden. Denna aspekt försvårade e-handeln 
och försöken att förändra kundbeteendet.   
 
Ett annat problem som uppstod, var hur returer skulle behandlas eller hur man skulle agera 
när en vara var slut i sortimentet. Om en vara hade undermålig kvalitet fick kunden 
visserligen pengarna tillbaka, men varan saknades fortfarande i beställningen. Ytterligare 
problem var att produkterna var tvungna att ligga i olika temperaturzoner vilket försvårade 
distributionen ytterligare.  
 

 
 
 

5.2.2 NetXtras framgång 
NetXtra är den enda betydande näthandelsaktören inom svensk dagligvaruhandel. Vi anser 
visserligen inte att företaget utgör något större hot mot de stora traditionella återförsäljarna 
om man ser på hur det ser ut idag, men det är intressant att se på hur företaget lyckas med sin 
affärsidé. Omsättningen, kundbasen och resultatet stiger varje år, vilket innebär att 
verksamheten går runt och nu även visar vinst. Genom att ha undersökt NetXtra har vi hittat 
några unika nyckelfaktorer som kan vara anledningar till att de har lyckats överleva på nätet.  
 

Förändrade kundbeteenden 
Den avgörande faktorn i företagets framgång anser vi är att man i viss mån har lyckats 
förändra kundbeteenden. NetXtra har lyckats skapa lojala kunder som kommer tillbaka och 
handlar igen, något som övriga aktörer hade misslyckats med. Vad som är mycket intressant i 
denna fråga är huruvida det är NetXtra som har lyckats med sin passiva marknadsföring eller 
om det är kunden själv som har insett att e-handel är fördelaktigt. Vi påstår att det är både 
och. Eftersom kundbeteenden är oerhört svåra att förändra, kanske man har valt rätt strategi i 
sin marknadsföring, då man låtit kunderna själva utforska och utvärdera e-handeln. Man har 
på något sätt givit kunden ansvar och valfrihet att agera själv och på så sätt indirekt lyckats 
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Figur 5.2  Anledningar till E-handelns misslyckanden 
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locka fram en efterfråga. Denna strategi tror vi är väldigt framgångsrik för att skapa goda 
kundrelationer och lojala kunder. Det är dock inte rätt strategi för att kunna komma upp i 
stora volymer, man måste ju synas för att folk ska bli medvetna om dig. NetXtra har 
förmodligen insett detta och det är troligtvis därför man har börjat marknadsföra sig i större 
utsträckning.  
 

”Rätt” efterfrågan 
Vi anser vidare att NetXtra i hög grad har lyckats skapa ”rätt” efterfråga. Idén med e-handel 
från början, var att främst stora bulkvaror skulle handlas över nätet, dvs. sådana varor som är 
tunga att bära. Om vi ser på övriga aktörers e-handelsverksamheter, kan vi se att utfallet blev 
helt annorlunda. Kunderna köpte istället i störst utsträckning frukt och grönt, och sällan några 
storförpackningar. I NetXtras fall är det däremot tvärtom. Stora tunga basvaror är de varor 
som går bäst. Här tror vi därför att kundbeteendet har haft en viktig roll. Kunderna har insett 
att de inte längre behöver handla tråkiga standardvaror i butikerna, men att de fortfarande kan 
få samma sociala kontakt och närhet vid inköp av mindre inköp. Det har insett vad e-handel är 
bäst för. Man trycker på att man är en serviceverksamhet, i syfte att spara tid hos sina kunder, 
istället för att erbjuda ren produktförsäljning. Man har även lyckats pricka ”rätt” kunder, dvs. 
främst stora familjer som gör stora inköp. 
 

Småskalig satsning 
En anledning till att NetXtra har lyckats bedriva framgångsrik näthandel tror vi är att företaget 
och dess organisation är relativt litet. Detta leder till flexibilitet och att man lätt kan anpassa 
sig till nya villkor. NetXtra har nog förmodligen gjort helt rätt i att inte starta igång 
verksamheten i allt för stor skala. Eftersom kunderna är så pass konservativa och obenägna att 
förändra sig, så måste man ge dem ordentligt med tid att ta till sig den här typen av 
nymodigheter. Därför kan man inte som Axfood, ICA och COOP gå in allt för stort i 
inledningsfasen, eftersom detta är förenat med stora kostnader. NetXtra har istället sakta men 
säkert låtit sina kunder anpassa sig till den nya handelskanalen och sedermera börjat att bygga 
ett betydande kundförtroende. Den stegvisa satsningen, från butiksplock till plocklager, har 
även inneburit ett utvecklande lärdomar och en effektiv varuhantering.  
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5.3 Kan e-handel utgöra en möjlighet för återförsäljarna? 
I våra undersökningar av de stora återförsäljarna har vi fått fram att ingen idag inte har några 
planer på att återetablera e-handel mot konsumenter i sina verksamheter. Anledningen till 
detta är att de helt enkelt inte tror att marknaden har någon potential att utvecklas i dagsläget, 
vilket beror på den svaga efterfrågan från kunderna.  
 
Något som är gemensamt för dem alla, är att trots att de inte tror att e-handel kommer att 
utvecklas inom en närmare framtid, så är de båda positivt inställda till själva konceptet. 
Axfood avfärdar inte helt idén i framtiden. ICA har också sagt att för att man ska kunna 
återetablera sig på marknaden, krävs det att de hittar nya tjänster som kan skapa värde för 
kunden. COOP är däremot den enda aktören som bedriver e-handel mot företag och i mindre 
skala på några orter ute i landet. Således så är de positivt inställda till e-handel och ser det 
som en möjlighet i framtiden. COOP anser att e-handel mot företag är det rätta på kort sikt. 
Detta eftersom volymerna blir större samtidigt som det är lättare att attrahera företag då det 
blir billigare för dem att betala leveransavgiften än att låta en anställd åka iväg och handla.  
 
Att återförsäljarna generellt sett inte verkar vara det minsta intresserade av att undersöka nya 
e-handelsmöjligheter, tycker vi förefaller lite obetänksamt. Det finns många faktorer som 
pekar på att marknaden är mogen och dessutom finns det en nästintill ohotad aktör på 
marknaden i form av NetXtra. Vi anser därför att man bör undersöka de möjligheter som finns 
i att driva e-handel av dagligvaror.  
 
Om man tittar på antalet Internetanvändare och den allmänna IT-mognaden i Sverige idag, 
kan man se att individerna är flitiga användare av Internet, inte bara för informationssökning 
och kommunikation, utan även för inköp av varor och tjänster. Från det att aktörerna lade ner 
sina satsningar, har IT och Internet utvecklats oerhört mycket och vi tror att det är något som 
kommer att fortsätta att utvecklas i framtiden. Marknaden präglas idag av nya förutsättningar 
och befinner sig idag i toppen av mognadstrappan, vilket innebär att förståelse och mognad 
för Internetbaserade lösningar är av en helt annan karaktär än i början av 2000-talet. Internet 
är idag en integrerad del av människors vardag. Genom att förutse kulturella skiftningar kan 
nya behov upptäckas enligt Kotler. Med tanke på att den kraftiga IT-mognaden dagens 
samhälle, tror vi att just en sådan skiftning är på väg. 
  
Eftersom tiden räknas som en knapp resurs för alla individer är det svårt för en traditionell 
butik att skapa kundvärde i detta avseende. Om en kund föredrar att handla klockan fem på 
morgonen eller ett på natten, går den inte att inte tillfredsställas i en vanlig butik. En e-
handelsbutik har däremot öppet 24 timmar om dygnet, året om, vilket gör att kunden kan välja 
själv när den vill handla. Kunden får dessutom sina varor hemkörda och sparar därmed ännu 
mer tid då de slipper stå i långa köer för att få tag i sina varor. Dessutom kan kunden via 
Internet, själv välja den butik som skapar mest värde och har bäst produktutbud. Man är inte 
låst till en lokal butik, som man kanske är då tiden är knapp, då avståndet till butiken 
försvinner.  
 
Till skillnad från vad många konservativa föreställningar menar, kan e-handel innebära en 
möjlighet att utveckla företagets kundrelationer. Dagens stora återförsäljare har stora problem 
med att utveckla personliga relationer med sina kunder på grund av att man har väldigt långa 
öppettider och stora personalstyrkor samt hög personalomsättning. Övriga 
informationskanaler blir då allt viktigare för att tillfredställa kundernas krav på information 
och service. Genom e-handel tror vi att dessa behov skulle kunna täckas med hjälp av en bra 
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utvecklad hemsida och supportverksamhet. Det är dessutom betydligt mindre kostsamt. 
Hemsidan kan på olika sätt anpassas till kundens specifika önskemål vilket ökar kundvärdet.  
 
Vi förstår och håller med om att det finns stunder då det är trevligt att gå handla i en butik. 
Olika sociala faktorer påverkar motiven för att handla. Du möter andra människor och 
stimuleras av butikens atmosfär. Det finns dock många tillfällen då det inte är lika trevligt. Att 
gå och storhandla på supermarkets är något som vi tror de flesta egentligen skulle vilja 
undvika. Anledningen till att man handlar där, har visat sig vara att det finns ett stort 
produktutbud till oftast lägre priser. Dessutom så lever många fortfarande kvar i gamla 
föreställningar om att när man gör något själv så blir det alltid mycket billigare. Vi anser dock 
inte att detta stämmer. Ofta så glöms kostnader som har med att ta sig till affären att göra bort. 
Kapitalförslitning på bilen eller biljettpriser, bensinkostnader och parkeringsavgifter är 
faktorer som driver upp kostnaden för inhandling av varor på stora varuhus. En annan viktig 
aspekt är dessutom alternativkostnaden, vad man väljer att avstå från, exempelvis 
löneersättning eller fritid. Hur värderar vi vår tid? Med dessa hänsynstaganden anser vi att det 
är betydligt mer effektivt att handla storköp via Internet. 
 
Genom att ha slå samman vår kartläggning av e-handelsutvecklingen av dagligvaror, med en 
analys av dagens förutsättningar i branschen, kommer vi att kunna ta fram e-handelns KSF för 
dagligvaror.  
 

    

5.4 Dagens förutsättningar 
Genom att analysera hur förutsättningarna på marknaden ser ut idag, vilka unika resurser de 
olika företagen har, samt vilka delar i företagens värdekedja som skapar konkurrensfördelar, 
kommer vi att lägga en grund för att kunna ta fram framtidens nyckelfaktorer. Denna 
analysdel kommer även att kunna ge oss information om producenternas vilja att etablera en 
egen e-handelskanal och vilka faktorer som har påverkan.  
 

5.4.1 Branschen 
Genom att applicera Porters Five Forces kan vi urskilja vad som karaktäriserar branschen. 
Definition av branschen gäller för både återförsäljare och leverantörer. De fem 
konkurrenskrafterna kommer att klassificeras och analyseras för att kunna skapa en bild av 
branschens lönsamhetspotential. 
 

Konkurrensintensitet 
Den svenska marknaden har under de senaste åren totalt dominerats av de tre största 
aktörerna. Än idag motsvarar deras sammanlagda marknadsandel drygt 70% av hela 
dagligvarumarknaden. Ett fåtal stora aktörer, innebär en hög koncentrationsgrad vilket tyder 
på att den allmänna rivaliteten mot mindre aktörer är relativt låg. Vi anser därför att den 
svenska marknaden kan ses som en koncentrerad oligopolmarknad.  
 

Historisk 
Utveckling 

Dagens 
Förutsättningar KSF

Figur 5.4 Framtagandet av KSF 
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Vad som dock är intressant att se är att de dominerande företagens gemensamma 
marknadsandelar har minskat kraftigt under de tre senaste åren. Under 2002 var dominansen 
av betydligt högre grad. Anledningen till detta är att en större andel lågpriskedjor, som 
exempelvis Lidl och Netto, har tagit allt större plats på marknaden. I detta hänseende vill vi 
därför peka på en intensifierad konkurrensnivå. 
 
De nya lågpriskedjornas framgångar har i sin tur påverkat branschens marginaler. En 
sammanställning över lönsamhetsutvecklingen hos landets största dagligvarubutiker visar att 
endast ett 30-tal framgångsrika butiker redovisar ett nettoresultat som kan anses vara ”bra” – 
alltså över 3% av omsättningen (Supermarket, 2005-12-05). Detta kan bland annat förklaras 
av ett större intresse för lågprisprodukter och även EMV, som har skapat en väldig prispress. 
Priset är det alla talar om idag. I detta avseende är det därför oerhört viktigt att kunna ha 
trimmade kostnadskalkyler. Eftersom återförsäljarna har stora fasta kostnader, i form av 
butikshyror, löner och lagerkostnader, försöker man uppnå skalfördelar med låga 
enhetskostnader för att kunna hålla sina låga kundpriser. Detta innebär i sin tur ökad 
konkurrens och starkare prispress. 
 
Vi anser vidare att det är svårt för återförsäljarna att diversifiera sig. Konkurrenterna är lika 
och man säljer i stort sett samma produkter sina butiker. Detta innebär att konkurrensen stärks 
ytterligare. För producenterna kan detta dock vara lättare, då de till skillnad från sina 
återförsäljare, utgör den funktion som från början framställer produkterna.  
 
Producenterna drabbas också av den ökade prispressen. Återförsäljarna ställer högre krav och 
vill ha större rabatter, vilket medför att lönsamheten sinar. Producenter lider framförallt stor 
skada av den ökade EMV-utvecklingen. Konkurrensintensiteten är mycket hård och numera 
konkurrerar man inte endast med sina traditionella konkurrenter, utan även med sina direkta 
kunder. 
 

Hot från substitut 
Produktmässigt finns det egentligen inga substitut till dagligvaror. Äta bör man, annars dör 
man. Behovet kan därför inte substitueras bort. Detta är dock inte detsamma som att säga att 
det inte finns substitut till de olika matkedjorna. I nuläget anser vi att det största hotet är 
restaurang- och snabbmatkedjorna och då främst det sistnämnda.  
 
Folk är mer på rörande fot än någonsin, vilket innebär att de inte alltid har tid eller lust att 
behöva gå och handla, för att sedan tillaga sin mat själva. Istället kanske de väljer att köpa 
snabbmat. Om dagens olika trender, lågpris och hälsa, även skulle ta fart inom 
snabbmatsbranschen, tror vi att många återförsäljare skulle få det svårt att hänga med. De 
måste därför arbeta hårt med att följa och ta till sig denna utveckling. 
 
Över en längre planeringshorisont tror vi att e-handel kan utgöra ett substitut till at 
tillfredställa det grundläggande matbehovet. Tesco och Ocado är goda exempel på lyckade 
satsningar och här i Sverige visar NetXtra växande siffror. Den stora frågan är i sådana fall 
när detta kommer ske? Är det om fem, tio eller 15 år? I nuläget anser vi därför att hotet från e-
handel inte påverkar lönsamhetspotentialen i branschen, men i framtiden är det mycket troligt. 
 

Kundernas förhandlingsmakt 
Konsumenten anser vi inneha den absolut största makten av aktörerna inom 
dagligvarumarknaden. Den kraftiga konkurrensen mellan återförsäljare har enligt tidigare 



 
 

  70
  
 

resonemang bidragit till en ökad priskänslighet hos konsumenterna. Med låga byteskostnader, 
ett stort urval av olika återförsäljare och samma produktutbud i de olika butikerna, har 
konsumenterna stor förhandlingskraft. De bestämmer vad de vill köpa och därmed indirekt 
vilka varor som bör köpas in i butikerna. Utan tillfredsställda kunder är man som 
återförsäljare ute på hal is. Den aktör som bäst kan tillgodose kundens behov tror vi därför 
kommer att kunna skaffa sig ett försprång i branschen. 
 
Den kraftiga konkurrensen mellan återförsäljare har enligt tidigare resonemang bidragit till en 
ökad priskänslighet hos konsumenterna. Detta är något som hämmar branschens lönsamhet i 
sin helhet. Återförsäljarna måste i stor utsträckning följa kundernas krav, för att inte förlora 
dem till andra konkurrenter. I detta hänseende kan återförsäljare endast återfå sina 
marginalnivåer genom att skaffa sig skalfördelar eller genom att förhandla till sig bättre 
rabatter av leverantörerna.  

 
Leverantörers förhandlingsstyrka 
Historiskt sett har leverantörer som exempelvis Unilever, effektivt kunnat utnyttja sina 
storleksfördelar och därmed förhandla till sig goda kontrakt med sina kunder, återförsäljarna. 
Dagens situation är dock inte som helst sig lik. Återförsäljarnas priskänslighet reducerar 
leverantörernas lönsamhetspotential. Om återförsäljarna anser att ett pris på en produkt är för 
högt, tar de helt enkelt bort den ur sitt sortiment och stryper därmed leverantörernas 
försäljningskanal. Enda möjligheten att kunna bibehålla förhandlingskraft är att ha produkter 
med starka varumärken som kunderna värdesätter.  
 
De stora återförsäljarna har på senare tid förändrat sina inköpsfunktioner. Tidigare sköttes 
inköpen av varor av varje enskild butik i sig. Numera sker de flesta inköpen via centrala 
inköpsenheter som i sin tur förhandlar med de enskilda butikerna. Från att tidigare ha haft 
kontakt med en enskild ICA-butik, förhandlar Unilever numera med huvudorganisation ICA. 
Detta skapar visserligen fördelar för båda parter, i form av mer effektiva beslut och större 
inköpsvolymer, men innebär även att man får en svagare maktposition som producent. Den 
oligopolsituation som råder, innebär vidare att de finns ett fåtal stora återförsäljare som därför 
har stort inflytande på leverantörernas prissättning. De är storskaliga och kan på ett effektivt 
sätt hota om leverantörsbyte. 
 
Leverantörernas förhandlingsmakt har vidare minskat i takt med att EMV har utvecklats. 
EMV-produkterna skapar allt större prispress och därmed lägre lönsamhet och reducerade 
marginaler för leverantörerna. EMV innebär dessutom ofta att återförsäljarna väljer att ta in 
färre leverantörsprodukter, samt att samarbeta med färre leverantörer.  
 
Återförsäljarna kan dessutom använda sig av shelf-space management för att minska 
leverantörernas förhandlingsposition ytterligare. Marknadsföring, som är en vital del i 
leverantörernas tillvägagångssätt används numera även i allt större utsträckning av 
återförsäljare. Olika typer av kommunikationsverktyg som exempelvis point-of-purchase och 
store atmosphere får en allt större inverkan på köpbeslut. I stort anser vi att detta minskar 
leverantörens makt på sikt. 
 

Hot om potentiella inträdare 
Hotet från nya aktörer inom Sveriges gränser är enligt vår mening väldigt lågt. 
Dagligvarumarknaden präglas av ett fåtal stora dominerande aktörer som har enorma 
skalfördelar, absoluta kostnadsfördelar och stor erfarenhet på marknaden. Med etablerade 
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distributionskanaler och relationer blir det svårt för både nya återförsäljare och producenter att 
slå sig in och konkurrera på marknaden.  
 
Om vi tittar över landets gränser blir det dock betydligt mer intressant. Stora aktörer rör på sig 
ute i Europa och vi tror likt Claes Hessel på NetXtra att det enbart är en tidsfråga innan en 
riktig bjässe rör sig in på den svenska marknaden. I Storbritannien är Tesco väldigt 
framgångsrik och den aggressiva nykomlingen Ocado samlar på sig allt fler marknadsandelar. 
Amerikanska WalMart investerade för ett tag sedan i Tyskland och den franska jätten 
Carrefour utgör ytterligare en intressant kandidat som inträdare. Inträdesbarriärerna är 
konstaterat höga i denna bransch men hur skyddar man sig mot uppköp? Eller om vissa av 
aktörerna i själva verket vill bli uppköpta? Detta är upp till företagens aktieägare. Vi anser 
därför att lönsamhetspotentialen hos existerande aktörer på den svenska marknaden absolut 
påverkas av de internationella förhållandena. 
 

Sammanfattning av branschanalys 
Efter applicering av Porters Five Forces anser vi att den extremt hårda konkurrensen och 
hoten från de potentiella inträdarna gör att marginalerna går ner och att marknaden lätt mättas. 
Den vertikala dimensionen i kraftanalysen ger alltså ett utslag. Rörande den horisontella sidan 
menar vi att det har blivit ett slags skift från leverantör till konsument. Rent praktiskt betyder 
detta att trots lägre marginaler är det återförsäljarna som tjänar relativt sett större pengar 
samtidigt som slutkonsumenterna erhåller större nytta. Ju längre man går i kedjan av aktörer, 
från kunden via återförsäljare till leverantör, desto mer reducerad förhandlingskraft och 
prispress uppstår.  
 

5.4.2 Resurser  
Dagligvarumarknaden är en relativt mogen bransch enligt våra tidigare resonemang. Detta 
innebär att det är mycket svårt för företag att skapa konkurrensfördelar. När vi undersöker de 
tre dominerande företagen i branschen, har vi mycket svårt att peka på någon resurs som har 
alla de egenskaper som kännetecknar en varaktig konkurrensfördel. Eftersom branschen är 
traditionell och icke-komplex, finns det få resurser som är unika och svårimiterbara. Detta är 
något som vi anser kan generaliseras för övriga aktörer. 
 
Det finns dock ett fåtal resurser som allmänt är värdefulla i de aktuella fallen. Den mogna 
branschen tvingar företagen att fokusera på skalfördelar på sina inköp. Här har alltså storleken 
betydelse, varvid ICA har bäst resurser för detta. Innehav av stora butiksnät och övriga 
materiella och finansiella tillgångar ger företaget möjlighet att skapa sig stordriftsfördelar, 
vilket skapar värde. Det är dock inte något som är unikt eller svårimiterbart i branschen. 
 

5.4.3 Värdekedjan 
Den kraftiga prispressen på marknaden har lett till att samtliga stora återförsäljare har varit 
tvungna att effektivisera sina verksamheter för att kunna sänka sina kostnader. Detta ställer 
allt större krav på alla steg i företagens värdekedja för att företaget ska kunna vara så 
konkurrenskraftigt som möjligt. Lågt produktpris, samt en vilja att bibehålla eller öka sina 
marginaler är signifikant för alla aktörer.  
 
Inom Porters värdekedja finns det ett antal primära såväl som stödjande aktiviteter vilka är av 
stor vikt för att klara sig på dagens marknad. De primära aktiviteterna som vi anser viktiga är 
försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter samt service.  De stödjande aktiviteterna utgörs 
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framförallt av infrastrukturen i organisationen och inköp. För att ett företag ska ha ett övertag 
krävs det att en eller flera av dessa aktiviteter utförs särskilt bra.  
 
Nedan har vi skapat en matris där vi illustrerar företagens position på marknaden. Den kan 
användas för att förklara hur vi tror att konsumenterna uppfattar fallföretagen. Vi kommer inte 
att diskutera de olika butikskoncepten inom varje fallföretag, utan begränsar oss till matrisen 
som helhet.  
 

 
Försäljning och marknadsföringsaktiviteter 
För att kunna skapa en efterfrågan för just sina produkter och erbjudanden, använder ICA och 
COOP sina namn i alla sina butikskoncept, medan Axfood har olika namn för olika 
butikskoncept för att rikta sig mot olika marknadssegment. Som matrisen visar rör sig COOP 
och ICA med liknande strategier och konkurrerar till stor del med varandra, samtidigt som 
Axfood har en annorlunda strategi och har skapat lite av en egen nisch på marknaden. I 
Axfoods fall tror vi att marknadsföringen har spelat en viktig roll för att ha kunnat lyckats 
med detta.   
 
Vad gäller produktsortimentet och erbjudanden i butiken så är den största skillnaden mellan 
aktörerna utvecklingen av EMV. Samtliga aktörer har utvecklat EMV vilket har visat sig vara 
viktigt för framgång. ICA har utvecklat sina EMV-produkter relativt konstant över tiden, 
något som inte COOP har gjort. Detta har föranlett att ICA har haft längre tid att bygga in ett 
större värde i sitt EMV. Idag är ICA:s egna varumärke, ICA placerat som ett låg- eller 
mellanprismärke och som fullständigt lågprisalternativ har man Euroshopper. COOP har 
också relativt nyligen utvecklat EMV i låg- till mellanprisklassen vid namn COOP och ett 
lågprisalternativ, märket X-tra. Noterbart är att tidigare gick namnet X-tra under COOP X-tra. 
Lågprisalternativet förknippades med butiken som annars inte har en uttalad lågprisstrategi. 
Detta har i kombination med att COOP gjort olika EMV satsningar över tiden, bland annat 
Blåvitt och Signum, lett till att kunderna blivit förvirrade. Det har resulterat i att COOP har 
tappat konkurrenskraft och marknadsandelar. Enligt detta resonemang har ICA en fördel mot 
COOP.    
 
Axfoods EMV-satsningar går under namnen Willys och Eldorado. Eldorado är företagets 
lågprisalternativ som inte kopplas till företagets namn. Märket Willys kan liknas vid ICA:s 
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Figur 5.5 Matris för återförsäljarnas strategier 
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och COOP:s egna märken. Axfoods framgångar med EMV, och synnerligen Willys, beror på 
att det inte konkurrerar på samma sätt som ICA och COOP:s egna märken. En förklaring till 
det är att vi anser att Willys inte riktar in sig på riktigt samma segment som ICA och COOP, 
då de har funnit lite av en egen nisch.   
 

Service 
Vad gäller service är det väldigt olika från butik till butik. Här kan vi inte hitta någon speciell 
anledning till att ett företag skulle ha en fördel framför en annan. Servicen kan dock påverkas 
av hur butiksstrukturen och ägandet av butikerna ser ut, vilket vi tar upp i nästa punkt. 

 
Infrastrukturen i organisationen 
COOP är idag inne i en omstruktureringsprocess för att effektivisera verksamheten. ICA har 
även ett program för att kontinuerligt minska sina kostnader vilket tyder på att ledningen hela 
tiden strävar efter att rationalisera sin verksamhet. Det gäller även Axfood som satsar på att 
bli mer kostnadseffektiv.  
 
Ägarstrukturen skiljer sig åt mellan företagen. Då det är viktigt att hela tiden sträva efter att 
öka värdet för sina ägare och följa marknadsutvecklingen, anser vi att COOP:s ägarstruktur 
inte är optimal. En av de största ägarna är KF och man kan fråga sig om alla medlemmars 
intressen stämmer överens med de krav som marknaden ställer. En annan aspekt på det hela är 
att privat kapital kan öka risktagandet och att det blir lättare att följa en föränderlig marknad. 
Både Axfood och ICA är idag börsnoterade vilket vi tycker tyder som en positiv signal och att 
företagen tror på sig själva. 
 
Om vi ser på återförsäljarnas butiksstrukturer, anser vi att Axfood kan ha en liten fördel 
gentemot sina konkurrenter. Axfood har till skillnad från COOP och ICA, en betydligt lägre 
andel småbutiker, dvs. butiker med en omsättning under ca 20 miljoner kronor om året. Det är 
allmänt känt att en ökning av konkurrensen främst påverkar småbutiker. På denna front ligger 
alltså COOP och ICA näst sämst till. Vi tror dock att ICA har en stor fördel när det gäller 
ägarstrukturen av butikerna. Till skillnad från Axfood och COOP, så drivs ICA-butikerna av 
egna handlare. Axfood har en blandad ägarform, men äger till störst del sina egna butiker. 
COOP äger nästan alla sina butiker. Idag omstrukturerar dock COOP sin butiksstruktur till allt 
fler handlarägda butiker. Vi tror att en självständig handlare blir betydligt mer 
kostnadsmedveten och motiverad jämfört med om den skulle vara en del av en stor 
organisation. Det torde även bidra till att servicen i butikerna blir bättre. Vi anser därför att en 
struktur med självständiga handlare stimulerar motivation och arbete, som i sin tur kan bidra 
till att starkare resultat.  
 
Vid en inblick i företagens årsredovisningar kan vi konstatera att ICA och Axfood åtnjuter 
goda rörelsemarginaler, vilket vi anser till stor del tyder på en bra intern struktur i 
organisationen. Detsamma kan inte sägas om COOP. 

 
Inköp och anskaffning 
Eftersom marknaden idag till stor del utgörs av de tre fallföretagen, är leverantörerna väldigt 
beroende av dessa för att kunna nå ut till kunderna. Detta leder till att förhandlingsmakten har 
förskjutits till återförsäljarna som kan ställa större krav på leverantörerna. Samtliga 
återförsäljare förhandlar idag centralt med leverantörerna vilket ökar förhandlingsstyrkan, i 
förhållande till om varje butik skulle göra det var för sig.  



 
 

  74
  
 

Då ICA är en så pass mycket större aktör än Axfood och COOP på den svenska marknaden, 
kan de inneha ett försprång i förhandlingarna med leverantörerna. Försprånget kan ge upphov 
till skalfördelar, minskade priser eller bättre marginaler för butikerna. Det kan vara en 
förklaring till att ICA inte bara är den största aktören på den svenska marknaden idag, utan 
även den mest lönsamma. COOP är visserligen en del i en stor koncern men eftersom man 
riktar in sig allt mer på nationella och lokala marknader, så är det bara vissa produkter som 
kan köpas in och förhandlas på internationell central nivå.  
 

5.5 E-handelns inverkan på värdekedjan 
De transaktioner som uppstår mellan ett företag och en konsument vid vanlig butikshandel, 
kan påverkas och effektiviseras genom e-handel. Kostnader för tid och informationssökning 
kan reduceras för konsumenterna och företagen kan öka sin försäljning.  
 
Återförsäljarna kan uppnå kompletterande aktiviteter, då de kan tipsa om olika tillbehör till en 
vara eller exempelvis lägga ut recept på hemsidan. Att ha sin egen inköpslista lagrad i 
databasen är ett annat exempel. Samtidigt kan olika servicetjänster utvecklas för att öka 
kunden värde ytterliggare. Det kan vara aktiviteter som erbjuder paketleveranser, 
livesupporttjänst eller en informationsdisk, där kunden kan chatta i realtid med andra kunder, 
butikspersonal och support. Detta kan leda till att de stressfaktorer, som kan uppkomma vid 
vanlig butiksförsäljning, minskar. En fördel med e-handel är att produktinformationen är lätt 
att uppdatera och ändra vilket bidrar till att kunderna hela tiden kan få korrekt information 
såsom priser, innehåll och egenskaper.   
 
Vid e-handel av dagligvaror är det viktigt att konsumenterna återkommer kontinuerligt för att 
man ska kunna öka försäljningsvolymerna. Eftersom teknologi och utveckling av hemsidor är 
lätta att imitera och utveckla relativt billigt, är det viktigt att återförsäljarna ökar kundernas 
switching costs med hjälp av olika inlåsningsaktiviteter. Att kunna lagra sin egen inköpslista i 
databasen för företaget är ett sätt att göra så att kunderna kommer tillbaka till företagets 
hemsida. Lojalitetsprogram och kundkort av olika slag måste också kopplas till e-
handelsverksamheten. Internetmognaden och kunskapen är idag hög i Sverige vilket borde 
leda till att inlärningsaspekter för att förstå företagens hemsida inte spelar så stor roll. Företag 
kan alltså inte skapa inlåsning genom att kunderna lär sig att använda hemsidan.  
 
Eftersom samtliga återförsäljare har kunskaper om marknaden för e-handel är det ingen som 
skulle kunna erhålla first mover advantage vid en återintroducering. NetXtra, och i viss mån 
även COOP, innehar visserligen fördel gentemot andra aktörer då man idag är aktiv på 
marknaden, men eftersom att både Axfoods och ICA:s varumärken är så pass starka så tror vi 
inte att man skulle ha några problem att locka in sin befintliga kundbas mot näthandel. Rent 
tekniskt finns det heller inget som tyder på att en första aktör skulle ha ett speciellt försprång, 
eftersom teknologin är så pass vedertagen. 
 
Genom att göra kopplingar till Chircu & Kauffmans litteratur om disintermediation, kan vi 
analysera hur marknaden ser ut samt hur vi tror att den kommer att utvecklas. NetXtra har 
idag intermedierat dagligvarumarknaden och verkar som ensam e-handelsaktör. Vi tror 
visserligen att NetXtra är på väg mot en disintermediation av marknaden, men att detta aldrig 
kommer att kunna utgöra ett allvarligt hot mot de etablerade aktörerna. Anledningen till detta 
är att alla de stora aktörerna uppfyller samtliga villkor om imitation och anpassning, ägande 
av tillgångar och skalfördelar. NetXtras affärsmodell är väldigt lätt att imitera med dagens 
teknik och det skulle inte krävas någon speciell uppoffring för kunderna att byta till en annan 
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aktör. De dominerande aktörerna har även avsevärt större finansiella styrkor, nätverk av 
kunder samt väletablerade leverantörsnät. Det är ett stort försprång mot en nyetablerad aktör 
på marknaden som inte har erfarenhet och etablerade kontaktnät.  
 
En av de främsta konkurrensfördelarna inom dagens dagligvaruhandel idag är att kunna 
effektivisera och utnyttja sina resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Att uppnå och 
utnyttja skalfördelar är en nödvändighet för att kunna uppnå lönsamhet. Detta har de 
etablerade aktörerna stor erfarenhet av.  
 
Samtliga faktorer pekar på att NetXtra eller ett annat nyetablerat företag kommer att få det 
svårt att konkurrera med de stora aktörerna om det är så att dessa beslutar sig för att 
återetablera e-handel. Det kan vara en anledning till de ignorerar NetXtras intrång på 
marknaden idag. Vi tror att de ser NetXtra som en värdemätare och att när de märker att 
marknaden börjar bli mogen, och NetXtra börjar ta marknadsandelar, kommer de agera 
snabbt. Vi tror därför att utvecklingen på marknaden inte kommer att gå så långt som till en 
fullständig disintermediation i NetXtras fall. Däremot skulle det stora hotet kunna komma 
från en stor internationell spelare, exempelvis Ocado. Detta kan leda till att de traditionella 
aktörerna inte har tillräckligt med muskler att reintermediera och att den nya aktören kan 
vinna marknadsandelar. Eftersom man inte är etablerad på e-handelsmarknaden idag, kan 
detta således utgöra ett hot. 
 

5.6 Future Key Success Factors 
Efter att ha kartlagt utvecklingen av e-handel, undersökt hur dagligvarumarknaden ser ut idag 
samt granskat hur e-handeln påverkar värdekedjan, har vi hittat ett flertal nyckelfaktorer för 
att kunna uppnå en framgångsrik e-handel. Genom att ha slagit samman de traditionella 
teorierna som berör allmänna strategier om detaljhandel, med de som är anpassade just för e-
handel, får vi en tydlig bild av vad ett nybildat e-handelsföretag står inför. 
 
Ett flertal faktorer är viktigare än andra i denna analys och utgör egentligen en fullständig 
nödvändighet för att i överhuvudtaget kunna gå vidare. Därför har vi valt att i viss mån göra 
en listning av samtliga faktorer, där betydelsen av vikt och prioritet av en viss faktor är störst i 
toppen. Dessa faktorer anser vi även vara viktiga i framtiden.  
 
Att kunna förändra kundernas beteende anser vi är källan till att kunna lyckas med e-handel 
av dagligvaror. Kundbeteendet genomsyrar samtliga listade faktorer. Om allt fler kunder 
ändrar beteendemönster, börjar handla över nätet och återkommer till e-butiken, kommer man 
automatiskt upp i större volymer, vilket i sin tur innebär lägre enhetskostnader för distribution 
och logistik. För att påskynda förändringen av kundbeteendet bör man med arbeta med att ta 
fram en enkel och tydlig form av marknadsföring och hemsida. Övriga förutsättningar är att 
man måste verka i ett tätbefolkat geografiskt område, med få tidsfönster och med toppkvalitet 
på sina produkter.   
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FKSF Beskrivning 

1. Kundbeteende Källan till framgång… 

2. Volym/Kundbas … som ger skalfördelar… 

3. Distribution/logistik …som sänker transport- och hanteringskostnaderna… 

4. Marknadsföring …som skapar medvetande och efterfråga… 

5. Hemsida …som är enkel och pedagogisk… 

5. Kvalitet …som stärker förtroendet… 

6. Geografiskt läge …som tillämpas i tätbefolkade städer… 

7. Tidsfönster …som ger människor snabba leveranser och möjlighet att välja själva… 

Figur 5.4: Future key success factors för e-handel av dagligvaror 

 

5.7 Kan e-handel utgöra en möjlighet för producenter? 
För producenternas skulle en egen e-handelskanal kunna bidra till ökad försäljning. Dessutom 
skulle hela produktutbudet kunna finnas med på hemsidan, tillskillnad från hur det kan se ut i 
återförsäljarnas butiker. Det har visat sig att kända varumärken och produkter har varit de 
varor som såldes bäst under e-handelssatsningarna. Producenterna borde därför se e-handel 
som en positiv kanal i framtiden. Som producent är man dock inte intresserad av att etablera 
en egen kanal mot slutkonsumenterna. Istället satsar man på innovation av sina produkter och 
koncept för att kunna skapa en stor efterfrågan hos slutkonsumenterna. På detta sätt blir 
återförsäljarna tvungna att ta in produkterna i sina sortiment. Utvecklingen av EMV är en 
faktor som gör att de producerande företagens produkter får allt mindre exponering i butiken. 
Detta anser vi borde leda till incitament för producerande företag att etablera en egen e-
handelskanal mot slutkonsumenterna. 
 
Om producenter utvecklar e-handel som en direktkanal till slutkonsumenterna kan det enligt 
teorin innebära att betydelsen av mellanhänder minskar. Den höga Internetmognaden i 
Sverige och antalet konsumenter som handlar via Internet skulle kunna leda till att 
mellanhänders värdeskapande minskar. 
 
Det har dock visat sig att de tre olika värdeskapande aktiviteterna som mellanhänder utför, 
koordination av efterfrågan med utbud, skapandet av ett rikare utbud samt problemlösning, 
fortfarande är mycket viktiga. Konsumenter kan idag själva leta upp information om 
produkter och jämföra priser och egenskaper hos dessa, mellan de olika återförsäljarna. För 
samtliga av de återförsäljare vi har undersökt är dessa tre värdeskapande aktiviteter viktiga. 
 
Koordinering av utbud och efterfrågan beror på hur många återförsäljare det finns inom ett 
visst geografiskt område. Om det finns många återförsäljare minskar producenternas beroende 
av en speciell återförsäljare. Kundernas beroende minskar även då inköp kan göras på flera 
håll. Eftersom dagligvarumarknaden liknar en oligopolmarknad är producenterna fortfarande 
väldigt beroende av de stora aktörerna för att kunna få ut sina produkter till konsumenterna. 
Detta innebär att återförsäljarnas makt ökar.  
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Eftersom återförsäljarna kan ta in vilka produkter de vill, från alla producenter, leder det till 
att sortimentet breddas. Det ger upphov till skalfördelar och ett rikare sortiment som kan 
attrahera en större kundgrupp. Det gör i sin tur återförsäljare mer konkurrenskraftiga än de 
producerande företagen. Återförsäljarna kan vidare stå för en produkts kvalitet. Om en kund 
inte känner till en produkt eller varumärke kan det vara en säkerhet att inhandla den i en butik 
eller kedja som har ett rykte om sig att erbjuda bra varor. En annan fördel som återförsäljarna 
har är att de kan påverka köpbeteendet med hjälp av bland annat produktplacering i butikerna, 
erbjuda kunden värde genom sitt produktutbud, samt anpassa sina erbjudanden efter 
marknadens önskemål. 
 
Att dagens producenter inte själva är villiga att etablera en e-handelskanal, anser vi ha sin 
förklaring i det värde och den funktion som mellanhänderna fortfarande skapar. Problemet 
med att etablera en egen e-handelskanal som producent, är att kunderna skulle tvingas besöka 
många olika hemsidor för att kunna komma åt olika produkter. Detta eftersom varje 
leverantör endast har sina egna produkter representerade på sin hemsida. Det finns ingen 
gemensam handelsplats, vilket minskar kundens valmöjligheter. I detta hänseende anser vi 
därför att det skulle vara mycket svårt för producenterna att kunna skapa en egen e-
handelskanal mot slutkonsumenterna.  
 

Kanalkonflikter 
Eftersom att återförsäljarna har en så pass stark position på marknaden blir producenterna 
väldigt beroende av dem. Denna maktförskjutning mot återförsäljarsidan leder till att 
producenterna måste spela allt mer enligt återförsäljarnas villkor. Ett bra exempel på det är 
när återförsäljare inte kommer överens med producenter och då vägrar utesluter produkter i 
butiken. Detta gör producenterna väldigt sårbara. En framgångsfaktor för de producerande 
företagen är således att kunna hantera eventuella konfliktsituationer på att bra sätt. Det enda 
sätt för att kunna återfå makt idag, är att utveckla sina produkter så att återförsäljarna blir 
beroende av produkterna. På detta sätt försöker man att neutralisera maktförhållandet.  
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5.8 Råd till managers 
Utöver analysens framtagna key success factors, vill vi ge ytterligare rekommendationer till 
vad nya e-handelsföretag kan tänka på vid e-handel av dagligvaror. Några viktiga punkter tas 
upp nedan: 
 

 
 
 

 
När vi talade med Claes Hessel på NetXtra kunde vi tydligt uppmärksamma ett stort 
engagemang i företagets verksamhet och affärsidé. Detta är något som vi tror är ytterst viktigt 
för att kunna skapa en god e-handel. Om det är så att man vill bli verksam inom området, så 
måste man verkligen tro på det. Tron måste sedermera förankras i organisationens allmänna 
strategi och kultur för att kunna genomsyra alla medarbetare inom och utom organisationen. 
Vi tror att det är mycket viktigt att inte endast se e-handel utifrån ett ”negativt” angrepp, som 
ett verktyg för att kunna reducera kostnader, utan snarare som en värdehöjande funktion för 
alla parter. Man bör betona till kunden att det är en tjänst som skapar mervärde. 
 
En stor anledning till att kunderna inte ändrade beteende vid de första försöken med e-handel, 
är att de sociala aspekterna glömdes bort. Vi ser dock en möjlighet för e-handelsbutiker att 
istället kunna vända detta till sin fördel. Genom att tydligt tala om för kunderna hur och i 
vilka sammanhang de bör använda e-handelstjänsten, kommer man på så sätt inte leda dem in 
på villospår. Vi anser visserligen att man som e-handelsaktör ska erbjuda ett fullständigt 
produktsortiment, men att man inte ska positionera sig ”mer” än vad man är. Man ska tala om 
för kunderna vilka huvudsakliga fördelar som kunderna kan vänta sig, dvs. framförallt att e-
handel sparar tid och att kunderna inte behöver bära hem sina varor själva, men på samma sätt 
göra klart att e-handel inte kan fungera som en helt självständig helhetslösning. Kunderna 
kommer alltid behöva komplettera och fylla på med varor på annat håll. 
 
Eftersom vi alla är konsumenter, kan vi utgå från våra egna och våra medmänniskors åsikter. 
För att kunna bevara den sociala aspekten i att gå och handla, skulle man som nätbutik kanske 
kunna utveckla samarbetsavtal med specialiserade närbutiker eller gourmetbutiker. Om 
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kunder som handlar i nätbutiken, får värdecheckar eller specialpriser på produkter i de 
specialiserade närbutikerna, kan högre värdeskapande hos kunderna uppnås. De får då 
dessutom möjlighet att tillfredsställa det sociala behov som handel över nätet inte kan fylla. 
Närbutikerna skulle därmed erbjuda ett produktutbud bestående av färska råvaror, grönsaker, 
gourmetprodukter och chark. Man skulle även erbjuda enklare konsumtionsvaror som snabbt 
tar slut, såsom mjölk och ägg. 
 
Detta leder oss vidare in på hur företag skulle kunna tänka på att differentiera sig. Det är 
något som vi tror kan vara ganska svårt i en mogen bransch.  Men om man ser på traditionella 
butiker, borde det kunna påstås att införandet av en handelsplats på nätet, innebär att man 
redan har differentierat sig. Vad alla har kunskap om är att det är en självklarhet att följa 
trender för att överleva. Därför tror vi att kan vara rätt i tiden att satsa mycket på 
hälsokoncept, likt en hälsokostbutik, fast för dagligvaror. Avtal kan dessutom slutas med 
restauranger, som kan innebära att färdiga nyttiga rätter på e-handelssidan erbjuds. Detta är 
också väldigt trendanpassat. 
 
Om det är en helt ny aktör som vill börja sälja dagligvaror på nätet, anser vi att den bör basera 
verksamheten på ett centrallager, som levererar direkt till slutkunderna. En aktör som redan 
har ett etablerat butiksnät, bör däremot fördelaktigt integrera e-handelsverksamheten med den 
traditionella butiken. Ett centrallager möjliggör för en mer storskalig och effektiv 
administrering av de olika varukategorierna. Risken är dock att man satsar för hårt, så som 
många företag gjorde för sex år sedan. Vi menar emellertid att förutsättningarna är bättre idag 
men att man måste ha tålamod och inte få kalla fötter. Detta för att kunderna ska kunna få en 
chans att upptäcka fördelarna med e-handel. Egentligen skiljer sig inte en investering i e-
handelssystem åt jämfört med andra investeringar. Att exempelvis Axfood hade ett 
återbetalningskrav på bara 2-3 år, anser vi var alldeles för kort tid. De flesta stora 
investeringar behöver betydligt längre tid för att kunna ge ett positivt kapitalvärde.  
 
Nästa problematik ligger i hur distributionen ska genomföras. Helst vill man inte själv behöva 
köpa in bilar och avsätta anställda på detta, eftersom det är väldigt dyrt. Däremot så tror vi att 
man går miste om möjligheten att komma nära sina kunder med direkt kontakt. Vi tror att det 
kan fungera som en viktig del i förändringsprocessen av kundbeteendet. Därför föreslår vi att 
avtal bör slutas med sina distributörer, om att de ska avsätta samma förare vid alla företagets 
leveranser. På detta sätt kan man skapa igenkännande, trygghet och relationer med sina 
kunder.  
 
Hemsidan måste vara välkonstruerad, ha en enkel layout och vara lätt att navigera. NetXtras 
hemsida har närmat sig ett gränssnitt som duger, men man borde kunna göra det ännu mer 
överskådligt. Man skulle för kunna dela in startsidan i två kategorier, ett traditionellt 
sortiment samt enligt vårt koncept, ett hälsosortiment. Att till exempel ha produkter med låga 
socker-, fett- och GI-värden samlade under en och samma kategori kan underlätta för de 
kunder som är intresserade av hälsosamma produkter, men inte har goda kunskaper inom 
området. På följande sätt skulle man även kunna placera recept längs hemsidans länk, varvid 
alla ingredienser som behövs till måltiden kan klickas för och samlas upp i kundens varukorg. 
 
Slutligen tror vi att det är ytterst viktigt att lägga stort fokus på marknadsföring, med ett 
enkelt och riktigt budskap. Stor vikt bör läggas på att framhäva sig som ett serviceföretag som 
ska leverera kvalitetsprodukter och märkesvaror. I detta hänseende tror vi att man skulle 
kunna förhandla till sig bra avtal med sina producenter. Genom lobbying tror vi att företag 
skulle kunna få sina leverantörer att bli intresserade. Leverantörerna har för tillfället en 
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väldigt intensiv konkurrenssituation med sina återförsäljare och går miste om stora vinster på 
grund av EMV. Vi tror därför att de skulle uppskatta en ytterligare försäljningskanal, då vi i 
undersökningen har sett att märkesvaror är de produkter som säljs i störst skala. 
 

5.9 Sammanfattning av analys 
De främsta orsakerna till e-handelns generella misslyckande var oförändrade köpbeteenden, 
en för lågt utvecklad IT infrastruktur, dyr distribution, samt övertro om marknaden. När de 
dominerande aktörerna inte såg omedelbara resultat, drog de sig snabbt tillbaka. Samtliga 
faktorer kan i kombination med varandra peka på att marknaden inte var mogen för e-handel 
med dagligvaror. Många av dessa faktorer har dock idag förändrats. NetXtra är idag den enda 
existerande e-handelsaktören i Sverige. NetXtra satsade småskaligt och i viss mån lyckats 
förändra kundbeteenden. 
 
Dagens dagligvarumarknaden kännetecknas av kraftig prispress, konkurrensintensitet och stor 
förhandlingsstyrka hos kunder mot återförsäljare, och hos återförsäljare mot producenter. 
Rent praktiskt betyder detta att trots lägre marginaler är det återförsäljarna som tjänar relativt 
sett större pengar samtidigt som slutkonsumenterna erhåller större nytta. 
 
Genom att ha slagit samman vår kartläggning av e-handelsutvecklingen av dagligvaror, med 
analysen av dagens förutsättningar i branschen, har vi kunnat ta fram e-handelns KSF för 
dagligvaror. Dessa utgörs av faktorer om kundbeteende, volym, distribution, marknadsföring, 
kvalitet, geografiskt läge och tidsfönster. 
 
Inga av de undersökta återförsäljarna visar tecken på intresse om att etablera e-handel mot 
konsumenter. Endast COOP tror på e-handel i dagsläget, men då endast mot företag. Samtliga 
aktörer säger dock att man inte helt utesluter e-handel i framtiden, eftersom man ständigt 
måste leta nya möjligheter att kunna skapa konkurrensfördelar och nytt värde. Inte heller 
producenterna är intresserade av att etablera egna e-handelskanaler. De är fortfarande helt 
beroende av att återförsäljarna fungerar som mellanhänder till slutkonsumenterna.   
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6  Slutsats 

I detta kapitel presenteras utredningens synopsis av analysens resultat, samt de slutsatser vi har 

kommit fram till. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser 
Vår studie har givit oss svar många svar på de frågor som ställdes i problemområdet. I 
analysen finner vi att den viktigaste faktorn till det historiska misslyckandet av e-handel av 
dagligvaror, var att man inte lyckades förändra kundernas beteenden. Den allmänna övertron 
om e-handelsmarknaden innebar att man satsade storskaligt, men den svaga efterfrågan hos 
kunderna skulle innebära att man snart inte kunde täcka sina höga distributionskostnader. En 
svag IT-infrastruktur påskyndade e-handelsfloppen ytterligare. 
 
NetXtra har dock lyckats hålla sig kvar som den enda svenska aktören inom e-handel. 
Företagets framgång har till stor del varit möjlig eftersom man har haft ett väldigt gott 
tålamod. Om andra återförsäljare hade stannat kvar på marknaden och haft en längre 
tidshorisont på sina satsningar, hade de kanske också lyckats bättre. NetXtra har i liten skala 
byggt upp en kundbas och nya beteenden, där kunderna själva har lärt sig att förstå e-handelns 
fördelar.  
 
De dominerande återförsäljarna har idag inget som helst intresse av att etablera e-handel i sina 
verksamheter. De tror helt enkelt inte att marknaden har någon potential att utvecklas i 
dagsläget och att kunderna inte är mogna. De är dock inte helt avvisande när vi talar om 
konceptet e-handel, utan lämnar dörren öppen för framtiden. Vi tror att många ser NetXtra 
som en värdemätare på marknaden, som kan ge indikationer om hur utvecklingen sker. 
 
Frågan är om dagligvaror egentligen är lämpad att handlas över Internet? Vi svarar både ja 
och nej på denna fråga. Det är beroende av vilket motiv man handlar. Vi tror att en anledning 
till att NetXtra har lyckats med sin e-handelsförsäljning, är att man har lyckats få kunderna att 
skapa en rätt efterfråga. Man har inga intentioner om att utgöra en helhetslösning, utan snarare 
en tjänst som bär hem kundernas varor. I detta hänseende så tror vi, trots andra resultat i 
tidigare försök, att e-handel av dagligvaror är bäst lämpade för basvaror. 
 
Att kunna förändra kundernas beteende anser vi är källan till att kunna lyckas med e-handel 
av dagligvaror. Kundbeteendet genomsyrar alla de övriga nyckelfaktorer som har tagits fram. 
Om allt fler kunder ändrar beteendemönster, börjar handla över nätet och återkommer till e-
butiken, kommer man automatiskt upp i större volymer, vilket i sin tur innebär lägre 
enhetskostnader för distribution och logistik. För att påskynda förändringen av kundbeteendet 
bör man med arbeta med att ta fram en enkel och tydlig form av marknadsföring och hemsida. 
Övriga förutsättningar är att man måste verka i ett tätbefolkat geografiskt område, med få 
tidsfönster och med toppkvalitet på sina produkter.   
 
Trots en kraftig utveckling av Internet och e-handel, anser vi inte att mellanhändernas position 
kommer att minska på dagligvarumarknaden. Detta beror mycket på att återförsäljarna besitter 
stor makt gentemot sina leverantörer. Vi tror inte att en producent har möjlighet att etablera en 
egen e-handelskanal eftersom de inte kommer att kunna täcka alla kundens produktbehov. 
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Däremot tror vi att producenterna skulle gynnas av att någon av återförsäljarna eller till och 
med en ny aktör skulle etablera e-handelsförsäljning av dagligvaror. 
 

6.2 Förslag till efterforskning 
Eftersom vår studie begränsar sig till den svenska marknaden och skulle det vara intressant att 
undersöka huruvida stora internationella aktörer såsom Tesco och Ocado utgör ett hot mot 
den svenska branschens återförsäljare. Det skulle även vara intressant att genomföra samma 
typ av studie om 5 – 10 år för att se hur marknaden har utvecklats och vilka faktorer som är 
viktiga på marknaden då. Detta torde skapa värde för e-handelsintresserade, eftersom 
marknaden och konkurrenssituationen ständigt är i förändring. Vidare anser vi, eftersom 
kundbeteende är en så central del i e-handel, att en omfattande attitydundersökning av kunder 
inom det aktuella ämnesområdet, skulle kunna skapa värde för många.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till Axfood, COOP och ICA 
 

Historisk tillbakablick 
Varför etablerade Ni e-handel för livsmedel i Ert företag? 
Vilka krav ställdes på e-handelsverksamheten? 
Hur såg Era kalkyler och beräkningar ut inför introduktionen av e-handel? 
Vilka ansåg Ni vara de kritiska kostnadsdrivarna i Er e-handelsverksamhet? 
Vad ansågs vara nyckelfaktorer för framgång för livsmedel på nätet? 
 
Hur var Er e-handelsverksamhet uppbyggd? (Separata avdelningar, separata bolag, intern 
konkurrerande verksamhet, integration med traditionell verksamhet)?  
Hur valde Ni att förbereda Er internt inför en introduktion av e-handel? 
Hur motsvarade Era resurser och kompetenser de nya förutsättningarna? 
Vad använde Ni för typ av distributionssystem (centrallager eller butikslager)? Hur fungerade 
det? 
Vad använde Ni för typ av logistikverksamhet? Hur fungerade det? 
 
För vilka marknader och kunder utformades e-handeln? 
Vilka typer av undersökningar för kunder, marknader och konkurrenter gjorde Ni innan 
introduktionen av e-handel? Vad visade dessa undersökningar? 
Motsvarade Era undersökningar kundbeteendet i praktiken? 
Vilken typ av kunder utnyttjade Er e-handelstjänst mest? 
Vilka var de vanligaste problemen som Era kunder stötte på? 
Vad för typ av varor såldes på Er e-handelssida (även EMV)? 
Vilka typer av varor och märken gick bäst? 
 
Vilka var skälen till att lägga ner e-handelsverksamheten? Varför gick inte Era kalkyler ihop? 
Vad tror Ni var orsaken till att kunderna i allmänhet inte nappade på idén? 
Hur valde Ni att mäta och följa upp er e-handelsverksamhet? Vad visade dessa utvärderingar? 
 

Idag 
Hur upplever Ni dagligvaruhandelns lönsamhetspotential i dag? 
Vilka nyckelfaktorer för framgång anser Ni är viktiga i dagligvaruhandeln idag? 
Hur arbetar Ni med att behålla samt skapa nya konkurrensfördelar? 
 
Hur upplever ni konkurrensklimatet? Vilka ser Ni som Era främsta konkurrenter? 
Vilka fördelar och nackdelar har ni mot era konkurrenter? 
Vilka attribut anser Ni att kunden värdesätter idag? 
Hur gör Ni för att utveckla relationerna med Era kunder? 
 
Hur fungerar Era relationer med Era leverantörer/producenter? 
Vad är de viktigaste egenskaperna hos dessa? 
Vilka typiska konflikter kan uppstå mellan Er och Era leverantörer? Hur hanterar Ni detta? 
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Vad är det som avgör om Ni tar bort en leverantör ur Era samarbeten? 
Hur bestämmer Ni vilka produkter som Ni ska ta in i Era butiker? 
Hur ser Ni på utvecklingen med EMV? Hur tror Ni att Era leverantörer ser på utvecklingen av 
EMV? 
Hur ser Ni på Tescos framgångar med livsmedel på nätet i Storbritannien? 
Hur ser Ni på NetXtras växande e-handelsverksamhet i Stockholm? 
 
 

Framtiden 
Hur tror Ni marknaden kommer att utvecklas på kort respektive lång sikt? 
Vad tror Ni kunderna kommer att efterfråga i framtiden? 
Vad tror Ni kommer att utgöra nyckelfaktorer inom dagligvaruhandeln i framtiden? 
Vad tror Ni om e-handels framtid för försäljning av livsmedel? 
Vad tror Ni om EMV i framtiden? 
Hur tror Ni att Netextra kommer att utvecklas i framtiden? 
 
Hur tror Ni att Er verksamhet kommer att se ut om 5 – 10 år? 
Hur tror Ni att samarbetet med Era leverantörer kommer att se ut? 
Vilka hot och möjligheter tror Ni att Ni kommer att ställas inför i framtiden? 
Vad ser Ni för möjligheter att etablera e-handel i Er verksamhet i framtiden? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till NetXtra 
 
Varför etablerade Ni e-handel för livsmedel i Ert företag? 
Vilka krav ställdes på e-handelsverksamheten? Vilka kravs ställs idag? 
Hur såg Era kalkyler och beräkningar ut inför introduktionen av e-handel? Hur ser de ut idag? 
Hur valde Ni att förbereda Er internt inför en introduktion av e-handel? 
Hur motsvarade Era resurser och kompetenser de nya förutsättningarna? 
Vilka typer av undersökningar för kunder, marknader och konkurrenter gjorde Ni innan 
introduktionen av e-handel? Vad visade dessa undersökningar? 
Motsvarade Era undersökningar kundbeteendet i praktiken? 
 
Hur upplever Ni dagligvaruhandelns lönsamhetspotential i dag? 
Hur upplever Ni dagligvaruhandelns lönsamhetspotential via e-handel i dag? 
Hur upplever Ni konkurrensklimatet? Vilka ser Ni som Era främsta konkurrenter? 
Vilka fördelar och nackdelar har ni mot era konkurrenter? 
 
Hur är Er e-handelsverksamhet uppbyggd? (Separata avdelningar, separata bolag, intern 
konkurrerande verksamhet, integration med traditionell verksamhet)?  
Vad använder Ni för typ av distributionssystem (centrallager eller butikslager)? Hur väl 
fungerar det? 
Vad använder Ni för typ av logistikverksamhet? Hur väl fungerar det? 
Vilka anser Ni är de kritiska kostnadsdrivarna i Er e-handelsverksamhet? 
Hur har Ni valt att mäta och följa upp er e-handelsverksamhet? 
 
För vilka marknader och kunder har Ni utformat Er e-handelsverksamhet? 
Vilka attribut anser Ni att kunden värdesätter idag? 
Vilken typ av kunder utnyttjar Er e-handelstjänst mest? 
Vilka är de vanligaste problemen som Era nätkunder stöter på? 
Vad för typ av varor säljs på Er e-handelssida? 
Vilka typer av varor och märken går bäst? 
 
Vilka nyckelfaktorer för framgång anser Ni är viktiga i dagligvaruhandeln idag? 
Vilka nyckelfaktorer för framgång anser Ni är viktiga för livsmedel på nätet? 
Varför tror Ni att samtliga stora aktörer inte har lyckats skapa lönsamhet med sina e-
handelssatsningar? 
Hur kommer det sig att Ni har lyckats skapa lönsamhet? 
Hur ser Ni på Tescos framgångar med livsmedel på nätet i Storbritannien? 
 
Hur tror Ni marknaden kommer att utvecklas på kort respektive lång sikt? 
Vad tror Ni kunderna kommer att efterfråga i framtiden? 
Hur tror Ni att Er verksamhet kommer att se ut om 5 – 10 år? 
Vilka hot och möjligheter tror Ni att Ni kommer att ställas inför i framtiden?  
Vad tror Ni kommer att utgöra framtida nyckelfaktorer inom dagligvaruhandeln? 
Vad tror Ni om e-handels framtid för försäljning av livsmedel? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till ICA Malmborgs, Lund 
 
Varför etablerade Ni e-handel för livsmedel i Ert företag? 
Vilka krav ställdes på e-handelsverksamheten? Vilka kravs ställs idag? 
Hur såg Era kalkyler och beräkningar ut inför introduktionen av e-handel? Hur ser de ut idag? 
Hur valde Ni att förbereda Er internt inför en introduktion av e-handel? 
Hur motsvarade Era resurser och kompetenser de nya förutsättningarna? 
Hur upplever Ni dagligvaruhandelns lönsamhetspotential i dag? 
Hur upplever Ni dagligvaruhandelns lönsamhetspotential via e-handel i dag? 
 
Hur är Er e-handelsverksamhet uppbyggd? (Separata avdelningar, separata bolag, intern 
konkurrerande verksamhet, integration med traditionell verksamhet)?  
Vad använder Ni för typ av distributionssystem (centrallager eller butikslager)? Hur väl 
fungerar det? 
Vad använder Ni för typ av logistikverksamhet? Hur väl fungerar det? 
Vilka anser Ni är de kritiska kostnadsdrivarna i Er e-handelsverksamhet? 
Hur har Ni valt att mäta och följa upp er e-handelsverksamhet? 
 
För vilka marknader och kunder har Ni utformat Er e-handelsverksamhet? 
Vilka attribut anser Ni att kunderna värdesätter idag? 
Vilken typ av kunder utnyttjar Er e-handelstjänst mest? 
Vilka är de vanligaste problemen som Era nätkunder stöter på? 
Vad för typ av varor säljs på Er e-handelssida (även EMV)? 
Vilka typer av varor och märken går bäst? 
 
Hur fungerar Era relationer med Era leverantörer/producenter? 
Vad är de viktigaste egenskaperna hos dessa? 
Vilka typiska konflikter kan uppstå mellan Er och Era leverantörer? Hur hanterar Ni detta? 
Vad är det som avgör om Ni tar bort en leverantör ur Era samarbeten? 
Hur bestämmer Ni vilka produkter som Ni ska ta in i Er butik? 
Hur ser ni på utvecklingen med EMV? Hur tror Ni att Era leverantörer ser på utvecklingen av 
EMV? 
 
Vilka nyckelfaktorer för framgång anser Ni är viktiga i dagligvaruhandeln idag? 
Vilka nyckelfaktorer för framgång anser Ni är viktiga för livsmedel på nätet? 
Varför tror Ni att samtliga stora aktörer inte har lyckats skapa lönsamhet med sina e-
handelssatsningar? 
Hur kommer det sig att Ni fortfarande bedriver nätverksamhet? 
Finns det några riktlinjer från ICA:s huvudkontor om hur Ni ska bedriva er nätverksamhet?  
 
Hur tror Ni marknaden kommer att utvecklas på kort respektive lång sikt? 
Vad tror Ni kunderna kommer att efterfråga i framtiden? 
Hur tror Ni att Er nätverksamhet kommer att se ut om 5 – 10 år? 
Vad tror Ni kommer att utgöra nyckelfaktorer inom dagligvaruhandeln i framtiden? 
Vad tror Ni om e-handels framtid för försäljning av livsmedel? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor till Unilever och Procordia 
 
Hur upplever Ni dagligvaruhandelns lönsamhetspotential i dag? 
Hur upplever ni konkurrensklimatet? Vilka ser Ni som Era främsta konkurrenter? 
Vilka fördelar och nackdelar har ni mot era konkurrenter? 
Vilka anser Ni är de kritiska kostnadsdrivarna i Er verksamhet? 
Vilka nyckelfaktorer för framgång anser Ni är viktiga i dagligvaruhandeln idag? 
 
Vilka försäljningskanaler använder Ni idag? Varför har ni valt att använda er av dessa? Finns 
det andra alternativ till dessa som Ni skulle kunna tänka Er använda? 
Vilka återförsäljare använder Ni Er av idag och varför? Vilka fördelar har dessa gentemot 
andra återförsäljare? Vad är de viktigaste egenskaperna hos Era återförsäljare?  
Hur fungerar samarbetet med Era återförsäljare i nuläget? 
Säljer återförsäljarna alla eller bara vissa delar av Ert sortiment i deras butiker? Är ni nöjda 
med det sortiment som återförsäljarna erbjuder i butikerna? 
Vilka är typiska problem som kan uppstå mellan er och återförsäljarna och hur löses dessa? 
 
Vilka attribut anser Ni att Era kunder värdesätter idag? 
Känner Ni att Ert företag gör tillräckligt mycket marknadsföringsinsatser idag? 
Marknadsför Era återförsäljare Era produkter i tillräckligt stor utsträckning? 
Delar Ni kostnader för marknadsföring? Tar återförsäljare rimliga kostnader för försäljning 
och marknadsföring av Era produkter? 
 
Hur ser ni på utvecklingen med EMV? Hur tror Ni att Era återförsäljare ser på utvecklingen 
av EMV? 
Varför tror Ni att samtliga stora aktörer inom dagligvaruhandeln inte har lyckats skapa 
lönsamhet med sina e-handelssatsningar? 
Har ni funderat på att etablera e-handel i er verksamhet? 
Vilka reaktioner tror Ni att Ni skulle få av Era återförsäljare om Ni skulle etablera en e-
handelskanal? 
 
Hur tror ni dagligvarumarknaden kommer att utvecklas på kort respektive lång sikt? 
Vad tror Ni kunderna kommer att efterfråga i framtiden? 
Hur tror Ni att Er verksamhet kommer att se ut om 5 – 10 år? 
Vilka hot och möjligheter tror Ni att Ni kommer att ställas inför i framtiden?  
Vad tror Ni kommer att utgöra framtida nyckelfaktorer inom dagligvaruhandeln? 
Vad tror Ni om EMV i framtiden? 
Vad tror Ni om e-handels framtid för försäljning av livsmedel? 
 
 


