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Sammanfattning 
 

Uppsatsens titel: Jakten på e-handel inom livsmedelsbranschen – En jämförande 

studie mellan etablerade och nya aktörer 

Seminariedatum:  2010-06-04 

Ämne/kurs:   FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 hp 

Författare:   Fanny Jörwall, Mikaela Murray och Natassja Sinik 

Handledare:  Per-Hugo Skärvad 

Fem nyckelord:  E-handel, innovation, strategi, livsmedel, affärsmodell 

Syfte: Skapa förståelse för varför livsmedelshandelns andel av e-handeln 

är avsevärt mindre jämfört med andra branscher samt identifiera 

möjliga aktörer inom livsmedelsbranschen, både etablerade och 

nystartade, för att sedan klargöra vilka strategier som behövs för 

att lyckas med e-handel för de olika aktörerna. 

Metod: En kvalitativ studie har gjorts utifrån en abduktiv ansats. 

Primärdata har använts i första hand och då utifrån intervjuer med 

tre fallföretag. Dessutom har sekundärdata utnyttjats i form av 

litteratur, artiklar och elektroniska källor. 

Teoretiska perspektiv: Teoretiska referensramar har skapats där teorier som behandlar 

strategiska förutsättningar, livsmedelsbranschen och innovation av 

affärsmodeller diskuteras. 

Empiri: Empirin består av främst primärdata från utförda intervjuer som 

ska hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. Som komplement 

har dessutom en del sekundärdata samlats in. 

Resultat: Anledningen till att livsmedelsbranschens e-handel är väldigt liten 

beror på branschens struktur och tröghet samt att den personliga 

servicen går förlorad om inte ett förtroende byggs upp. Resultatet 

visar att de etablerade aktörerna har större chanser för en lyckad e-

handel, främst genom ett starkt varumärke, bred kundbas och djup 

kunskap om branschen. En lyckad strategi är riktad mot 

företagskunder alternativt privatpersoner i en storstad där en 

relation byggs upp och ett fungerande system existerar. 
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Abstract 

 
Title: The quest for e-commerce in the grocery business – A comparative 

study of established and new companies 

 

Seminar date: 2010-06-04 

 

Course: FEKP01, Degree Project Master Level, Business Administration, 

Master Level, 15 ECTS-cr 

 

Authors:  Fanny Jörwall, Mikaela Murray and Natassja Sinik 

 

Advisor:  Per-Hugo Skärvad 

 

Keywords:  E-commerce, innovation, strategy, groceries, business model 

 

Purpose: To create an understanding for why the grocery business’s share of 

e-commerce is significantly lower than other industries as well as 

identify actors in the grocery business, established and new 

entrants, to clarify which strategies are required to succeed with e-

commerce of groceries. 

 

Methodology: A qualitative case study has been done from an abductive 

perspective. Interviews with our case-study companies have been 

used as primary data, as well as literature, articles and electronic 

sources for secondary data. 

 

Theoretical perspectives: Theoretical reference frames have been created to discuss theories 

suitable for our purpose. Theories included deals with strategies, 

the grocery business, innovation and business models. 

 

Empirical foundation: The empirical study consists of personal interviews collected to 

answer our questions. As a complement secondary data has been 

collected. 

 

Conclusion: The e-commerce in the grocery business is significantly smaller 

because of the structure and inertia of the industry and also the loss 

of personal service for the customers. Our result shows that 

established companies have better possibilities to succeed with e-

commerce, mostly because of a well-known brand, large customer-

base and industry-knowledge. A successful strategy consists of 

business-to-business relations or private customers in the cities 

where a good relationship and functional system consists. 



4 

 

 

Förord 

 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Per-Hugo Skärvad för alla goda råd och hans 

kritiska granskning under arbetets gång.  

 

För att denna studie skulle möjliggöras krävdes kvalitativa intervjuer som Robert Engel, 

Näthandelsansvarig Marketonline.se/helsingborg (ICA Maxi Helsingborg), Magnus 

Johansson, VD Hemmalivs.se samt Claes Hessel, VD Mataffären.se ställde upp på. Stort tack 

för er hjälp! 

Lund, 31 Maj, 2010 

    

 

       Fanny Jörwall                              Mikaela Murray                             Natassja Sinik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................. 8 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 8 

1.2 Problemdiskussion .......................................................................................................... 11 

1.2.1 Problemformulering ................................................................................................. 12 

1.3 Syfte ................................................................................................................................ 13 

1.4 Disposition ...................................................................................................................... 13 

2. E-handel ............................................................................................................................... 14 

2.1 Allmänt om e-handel ...................................................................................................... 14 

2.1.1 Fördelar med e-handel ............................................................................................. 16 

2.1.2 Nackdelar med e-handel .......................................................................................... 16 

2.2 E-handel av livsmedel .................................................................................................... 17 

3. Metod ................................................................................................................................... 20 

3.1 Forskningsansats ............................................................................................................. 20 

3.2 Forskningsmetod ............................................................................................................ 21 

3.3 Studie av fallföretag ........................................................................................................ 21 

3.3.1 Val av respondenter ................................................................................................. 22 

3.4 Insamling av empiri ........................................................................................................ 22 

3.4.1 Intervjuer .................................................................................................................. 23 

3.4.3 Sekundärdata ............................................................................................................ 24 

3.5 Insamling av teori ........................................................................................................... 25 

3.6 Bearbetning och analys av data ...................................................................................... 25 

3.7 Källkritik ......................................................................................................................... 26 

3.8 Validitet och reliabilitet .................................................................................................. 27 

4. Teori ..................................................................................................................................... 28 

4.1 Strategiska förutsättningar .............................................................................................. 28 

4.1.1 Realtidsstrategier ...................................................................................................... 28 

4.1.2 Strategiska krav på Internetbaserade och etablerade företag ................................... 30 

4.1.3 Blue Ocean Strategy ................................................................................................ 31 

4.2 Inspiration och teoretiska utgångspunkter ur ”Jakten på den värdefulla måltiden” ....... 33 

4.3 Innovation och Internets påverkan på organisationer ..................................................... 35 

4.3.1 Betydelsen av värdeskapande och affärsmodeller vid innovation ........................... 36 

4.3.2 Business Model Innovation ...................................................................................... 39 



6 

 

5. Empiri ................................................................................................................................... 42 

5.1 En översikt över insamlad empiri ................................................................................... 43 

5.2 Hemmalivs.se ................................................................................................................. 43 

5.2.1 Förutsättningar för att lyckas idag ........................................................................... 44 

5.2.2 Problem och hinder på livsmedelsmarknaden ......................................................... 45 

5.2.3 Innovation och framtiden ......................................................................................... 46 

5.3 Marketonline.se/helsingborg (ICA Maxi Helsingborg) .................................................. 48 

5.3.1 Förutsättningar för att lyckas idag ........................................................................... 48 

5.3.2 Problem och hinder på livsmedelsmarknaden ......................................................... 49 

5.3.3 Innovation och framtiden ......................................................................................... 50 

5.4 Mataffären.se (Coop) ...................................................................................................... 51 

5.4.1 Förutsättningar för att lyckas idag ........................................................................... 52 

5.4.2 Problem och hinder på livsmedelsmarknaden ......................................................... 53 

5.4.3 Innovation och framtiden ......................................................................................... 54 

6. Analys ................................................................................................................................... 56 

6.1 Analys med utgångspunkt i strategiska förutsättningar .................................................. 57 

6.1.1 Analys med utgångspunkt i Blue Ocean Strategy .................................................... 60 

6.2 Analys med utgångspunkt i ”Jakten på den värdefulla måltiden” .................................. 63 

6.3 Analys med utgångspunkt i innovation och Internets påverkan på organisationer ........ 65 

6.4 Sammanfattande analys .................................................................................................. 68 

7. Slutsats ................................................................................................................................. 71 

7.1 Diskussion kring varför livsmedelshandeln online är avsevärt mindre procentuellt 

jämfört med andra branscher ................................................................................................ 71 

7.2 Diskussion kring skillnaden mellan etablerade livsmedelsbutikers onlinesatsningar och 

renodlade nätbutiker ............................................................................................................. 72 

7.3 Diskussion kring vilka strategier som krävs för en lyckad e-handel bland de olika 

aktörerna ............................................................................................................................... 73 

7.4 Vårt bidrag och förslag till vidare forskning .................................................................. 74 

8. Referenser ............................................................................................................................. 77 

8.1 Publicerade källor ........................................................................................................... 77 

8.2 Elektroniska källor .......................................................................................................... 79 

8.3 Årsredovisningar ............................................................................................................ 82 

8.4 Muntliga källor ............................................................................................................... 82 

Bilaga 1- Intervjuguide Hemmalivs.se ..................................................................................... 83 



7 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide Marketonline.se ................................................................................ 84 

Bilaga 3 – Intervjuguide Mataffären.se .................................................................................... 85 



8 

 

1. Inledning 
 

Uppsatsens första avsnitt presenterar det ämne vi avsett studera. En beskrivande bakgrund 

till Internet och e-handeln övergår till livsmedelsbranschen och dess Internetproblem. Efter 

bakgrunden följer problemdiskussion som senare utformas i en frågeställning. Avslutningsvis 

förklaras syftet med uppsatsen och även en disposition utges. 

1.1 Bakgrund  

Information, kommunikation och medvetenhet har ökat drastiskt i vår värld idag tack vare 

spridningen av Internet. Det är numera en del av flera människors vardag och beroendet ökar 

allt mer, samtidigt blir informationen mer lättillgänglig och möjligheterna oändliga. Generellt 

sett är Internetanvändningen i Norden en av de högsta i världen vilket har lett till ett ökat 

intresse för e-handel,
1
 vilket Dykert et al definierar som ”handel med varor och tjänster som i 

större eller mindre utsträckning sker genom användandet av datakommunikation”
2
.  

Konceptet e-handel kan spåras 30 år tillbaka men det var dock först 1994 som det blev en 

vanlig företeelse bland företagen. Det var även vid denna tidpunkt som fenomenet nådde sin 

första topp.
3
 I början på 2000-talet var det en stor andel av amerikanska och västeuropeiska 

företag som var representerade på webben.
4
 Renodlade Internetföretag gick då om de 

traditionella organisationerna i både lönsamhet och tillväxt vilket tvingade dessa att 

genomföra förändringar för att hantera de nya förhållandena. Marknaden hade stora hopp 

inför det nya millenniet och investeringarna flödade. Efter denna uppgång vid millennieskiftet 

förvånades omvärlden när flertalet IT-bolag gick i konkurs i slutet av år 2000. Det var även 

vid denna tidpunkt som den ökända IT-bubblan sprack.
5
 Orsakerna tros vara att alltför höga 

investeringar gjordes i IT-bolag som sedan inte kunde realisera förväntningarna. En av 

anledningarna till detta var bristande resurser.
6
 Företagen var helt enkelt före sin tid och det 

fanns inte resurser för att leverera vad de erbjöd.
7
 Många trodde nu att Internets dagar var 

över.
8
 Dock visade det sig att tekniska lösningar och en utvecklad infrastruktur gjorde att 

potential fortfarande fanns inom e-handel, och en än gång började investeringarna och 

                                                 
1
 DIBS e-handelsindex (2008) 

2
 Dykert et al (2002), s. 14 

3
 Dykert et al (2002), s. 17 

4
 www.ecommerce-land.com, 2010-03-31 

5
 www.dn.se, 2010-04-13 

6
 www.idg.se, 2010-04-13 

7
 Ibid  

8
 www.dn.se, 2010-04-13 

http://www.ecommerce-land.com/
http://www.dn.se/
http://www.idg.se/
http://www.dn.se/
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intresset för e-handel öka.
9
 Med den teknologi och den utvecklade elektroniska 

kommunikationen vi har idag är e-handeln populärare än någonsin och ständigt ökande.
10

 

Uppgången efter IT-kraschen beror antagligen på en ökad mognad hos kunderna samtidigt 

som e-handlarna skapar ett annat behov hos kunderna såsom trygghet och enkelhet.
 11

 Under 

2007 startades Trygg e-handel, en kvalitetsstämpel, där huvudanledningen är att möjliggöra 

säkerheten för Internethandlare genom att informera konsumenterna om deras rättigheter. De 

ställde samtidigt krav om tydliggörande på e-handlarnas webbsidor, vilket har lett till ökad e-

handel.
12

  

Figur 1 E-handelns utveckling i Sverige(resebranschen exkluderad) 1990-2009. Källa: Dykert et al (2002),www. 

dn.se (2010-04-13), Arnberg (2009) 

Enligt en undersökning som gjordes av DIBS Payment Services och Zapera år 2008 angående 

den samlade e-handeln i Norden har 91 % av Internetanvändarna mellan 15-65 år i Norden 

handlat på Internet någon gång de senaste 6 månaderna.
13

 Att e-handeln är så pass hög i 

Norden beror till stor del på ökat förtroende för nätbutiker och en framtidstro om att e-handeln 

är rätt i tiden. Till följd av hög Internetanvändning och hög informationsteknik har e-handeln 

skapat sig en bas för utveckling och framgång i Sverige. Sedan 2003 har Sveriges e-handel 

                                                 
9
 www.ecommerce-land.com, 2010-03-31 

10
 Arnberg (2009) 

11
 www.skapa.se, 2010-03-30 

12
 www.tryggehandel.se, 2010-03-31 

13
 DIBS e-handelsindex (2008) 

http://www.ecommerce-land.com/
http://www.skapa.se/
http://www.tryggehandel.se/
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ökat från 4,9 miljarder till 22,1 miljarder SEK år 2009, dock är resebranschen exkluderad i 

dessa siffror.
14

  

Att Internethandeln har ökat det senaste decenniet är fastställt enligt Handelns 

Utredningsinstitut och det är fortfarande ett växande fenomen.
15

 Dock är e-handel med 

livsmedel inte lika populärt som inom andra områden ännu. Det har gått trögare att aktivera 

denna marknad än till exempel onlinehandel med mode, resor och böcker. Orsaker såsom 

tillit, logistik och säkerhet har hindrat e-handel av livsmedel att slå igenom.
16

 Endast 2 % av 

konsumenterna i Sverige uppger att de handlat matvaror online.
17

 Många tror på en snabb 

tillväxt och hela 80 % kommer enligt DIBS e-handelsindex att fortsätta eller öka sin allmänna 

handel över Internet.
18

 Böcker och elektronik står för den största andelen inköp över Internet, 

med 61 % respektive 47 %.
19

 Anledningarna till att det gått trögare för livsmedelsbranschen 

med e-handel kan bero på en ovana hos befolkningen i att handla livsmedel online. Det kan 

även bero på det prispålägg som förekommer hos de flesta nätbutikerna eftersom det kan 

anses onödigt från konsumenternas sida.
20

 Framtidstron anses ändå ljus då fyra av tio 

svenskar tror att de kommer handla mer mat över Internet inom fem år vilket tyder på en 

fortsatt ökning.
21

  

Figur 2 E-handelskonsumtion inom Sveriges olika branscher, Källa: Arnberg (2009) 

                                                 
14

 www.dn.se, 2010-03-30 
15

 Arnberg, (2009) 
16

 www.ehandel.com, 2010-04-04 
17

 Ibid 
18

 DIBS e-handelsindex, (2008) 
19

 Arnberg, (2009) 
20

 www.svd.se, 2010-03-31 
21

  www.starrepublic.com, 2010-03-31 

0
10
20
30
40
50
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http://www.dn.se/ekonomi/e-handeln-for-221-miljarder-2009-1.1041294
http://www.ehandel.com/
http://www.svd.se/
http://www.starrepublic.com/
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1.2 Problemdiskussion 

Internethandeln har över lag ökat i Sverige det senaste decenniet
22

 och framtiden ser ljus ut. 

Detta har lett till funderingar kring varför inte livsmedelshandeln påverkats likartat. Att 

handla livsmedel på distans har inte varit det givna alternativet men fortsätter utvecklingen 

som den tidigare gjort finns det möjligheter för en alltmer stigande e-handel. Intresset har ökat 

och därför dyker allt fler chanser till att handla livsmedel på Internet upp.  

Redan under 1990-talet försökte flera livsmedelsbutiker starta upp e-handel men misslyckades 

totalt och tvingades lägga ner. Stora dagligvarukedjor såsom ICA, Bergendahls och Coop var 

tidigt ute med att testa konceptet.
23

 De byggde upp centrala e-handelslösningar riktade mot 

privatkunder genom nya affärsmodeller, men logistiklösningarna var för dyra och 

kundintresset för lågt för att lyckas.
24

 Trots dessa tidigare misslyckanden finns tron om att 

företagen idag har bättre förutsättningar och chanser till att lyckas då lärdomar tagits av de 

tidigare problemen. Idag är kunderna mer vana vid att handla över Internet och även 

tillgängligheten till bredband med hög hastighet är mycket mer utbredd.
25

 Människor är allt 

mer stressade och har knappt tid att handla mat. Att handla på Internet istället ska därmed lösa 

dessa problem.
26

 Därför är det idag större chans till en fungerande och lönsam 

livsmedelshandel online jämfört med 15 år sedan. Dock kvarstår problem såsom tillit till 

kvaliteten på varan,
27

 prispålägg på grund av leverans, de höga kapitalinsatserna som krävs
28

 

samt om logistiken har förbättrats?  

 ”Tiden är mogen nu, vilket den inte var för tio år sedan. Folk är mer vana att 

koppla upp sig och den totala tillgängligheten är större. Tekniskt sätt var det 

rätt tungt förr, med långsamma modemuppkopplingar. Nu är det inte så 

längre.” (Peter Wahlfort, projektledare för Coop e-handel)
29

  

Flera av de livsmedelsföretag som var tidigt ute med att testa e-handel av livsmedel har idag 

återkommit med nya affärsmodeller för att försöka på nytt. Några av aktörerna på marknaden 

har valts som fallföretag för vår studie. ICA arbetar idag på lokal nivå där enskilda butiker 

                                                 
22

 Arnberg, (2009) 
23

 www.svd.se, 2010-03-31 
24

 www.e-handelstrender.se, 2010-03-31 
25

 www.svd.se, 2010-03-31 
26

 www.mynewsdesk.com, 2010-03-30 
27

 www.dagenshandel.se, 2010-03-30 
28

 www.svd.se, 2010-03-31 
29

 Ibid 

http://www.svd.se/
http://www.e-handelstrender.se/
http://www.svd.se/
http://www.mynewsdesk.com/
http://www.dagenshandel.se/
http://www.svd.se/
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driver egen e-handel,
30

 Mataffären.se drivs på uppdrag av Coop
31

 och Hemmalivs.se är en 

renodlad Internetbutik
32

. Med olika bakgrund och marknadsandel finner vi dessa företag 

komplettera varandra och stå till grund för vår studies syfte. 

Vårt intresse för denna bransch beror på anledningen till varför livsmedelsbranschen inte 

lyckats bli lika lönsamma som andra branscher med samma koncept. Befintlig litteratur som 

finns inom ämnet behandlar mestadels kundperspektivet på e-handel av livsmedel, såsom 

Ramus & Nielsen diskuterar kring varför kunder vill handla livsmedel online.
33

 Även andra 

aspekter diskuteras där Lim et al fastställer hur viktig hemsidan och IT-systemet är för att nå 

ut till kunderna i sin artikel
34

 medan Hackney et al tar upp orsaker till misslyckanden och 

framgångar inom denna bransch i Storbritannien
35

. För att uppnå en synvinkel som inte 

tidigare studerats vill vi undersöka om det finns större chanser för de etablerade 

livsmedelsaktörerna än nykomlingar att lyckas med e-handel på den svenska marknaden? Vi 

utgår då inte från konsumenternas åsikter, e-handel från en juridisk synvinkel eller fokuserar 

på endast små eller stora företag som tidigare studier behandlat.  

Det finns även ett intresse i att se hur skillnaden är idag jämfört med för cirka 15 år sedan för 

att undersöka varför framgångarna anses större idag. Spekulationer finns kring 

omständigheterna i livsmedelsbranschen då den är traditionell och inte märkbart 

förändringsbenägen, vilket kan hindra en framfart av en ny affärsmodell. Finns det en framtid 

inom e-handel av livsmedel trots den traditionella branschstrukturen?  

1.2.1 Problemformulering 

 Varför är livsmedelshandeln online avsevärt mindre procentuellt jämfört med andra 

branscher? 

 Vilken är skillnaden mellan etablerade livsmedelsbutikers onlinesatsningar och 

renodlade nätbutiker? 

 Vilka strategier krävs för en lyckad e-handel bland de olika aktörerna? 

                                                 
30

 www.marketonline.se/helsinborg, 2010-04-15 
31

 www.mataffaren.se, 2010-04-07 
32

 www.hemmalivs.se, 2010-04-07 
33

 Ramus et al, (2005) 
34

 Lim et al, (2009) 
35

 Hackney et al, (2006) 

http://www.marketonline.se/helsinborg
http://www.mataffaren.se/
http://www.hemmalivs.se/
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1.3 Syfte 

Syftet med vår studie är att beskriva e-handelns omfattning i Sverige samt skapa förståelse för 

varför livsmedelshandelns andel av e-handeln är avsevärt mindre jämfört med andra 

branscher. Vi avser även identifiera möjliga aktörer inom livsmedelsbranschen, både 

etablerade och nystartade, för att sedan klargöra vilka strategier som behövs för att lyckas 

med e-handel för de olika aktörerna.  

1.4 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning: Det första kapitlet presenterar det ämne som ligger till grund för 

studien samt en problemdiskussion som leder till det syfte studien behandlar. 

Kapitel 2 – E-handel: För att ytterligare klargöra begreppet e-handel och dess betydelse för 

olika industrier och företag har kapitel två en redogörelse för fenomenet. Fördelar och 

nackdelar både generellt och inom livsmedelsbranschen diskuteras samt knyter kapitlet an till 

tidigare studier.  

Kapitel 3 – Metod: Det tredje kapitlet klargör studiens gång, ansats och val samt insamling av 

material. En källkritik ges samt så testas studiens validitet och reliabilitet. 

Kapitel 4 – Teori: De teorier vi valt för studien presenteras här utifrån våra teoretiska 

referensramar och utgör sedan grunden för analysen tillsammans med empirin. 

Kapitel 5 – Empiri: Kapitlet inleds med en översikt av de studerade fallföretagen och sedan 

presenteras insamlad data från de tre fallföretagen. 

Kapitel 6 – Analys: Analys av empirin utifrån de teorier som presenterades i kapitel fyra. 

Kapitel 7 – Slutsats: En redogörelse för de slutsatser vi dragit utifrån studiens analys samt 

studiens kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning. 
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2. E-handel 
 

Efter en beskrivande inledning där begreppet e-handel tas upp och redogörs för, följer kapitel 

två med en mer ingående studie av fenomenet. Kapitlet avser förklara e-handel generellt samt 

knyta an till tidigare studier i ämnet. Dessutom beskrivs fördelar och nackdelar med 

affärsmodellen samt e-handel av livsmedel. 

2.1 Allmänt om e-handel 

Som tidigare nämnt skedde aldrig en ordentlig uppgång av e-handelsföretag i Sverige förrän 

efter år 2000 och efter IT-kraschen. År 2000 fanns cirka 250 rena e-handelsföretag som främst 

sålde till privatpersoner, men desto fler som riktade sig mot företagskunder.
36

 Däremot var det 

upp emot 7000 detaljhandelsföretag som hade Internetförsäljning, vilket stod för cirka 13 % 

av Sveriges detaljhandelsföretag. Den största anledningen till e-handel för dessa företag var 

att marknadsföra sig på ett mindre kostsamt sätt.
37

 Fölster belyser i sin studie om e-handel hur 

liten andel det hade i början av 2000-talet och frågan kvarstod när den nya tekniken skulle slå 

igenom.  I Fölsters undersökning kan även utläsas att e-handel var mest användbart på 

aktiemarknaden och att handel av böcker var på stark uppgång. Annars stod e-handel för en 

ytterst liten del av den totala handeln. Framtidsutsikterna då var att musik, böcker och vissa 

tjänster skulle öka kraftigt kommande år. De som mest frekvent använde e-handel ansågs vara 

företag då det förenklade deras leverantörsrelationer.
38

 

Prisundersökningar som gjorts av Handelns Utredningsinstitut från 1999 tyder på att 

utmanande nätbutiker ska kunna ha lägre priser generellt än etablerade och kombinerade 

butiker som säljer både online och i fysisk butik. I genomsnitt finns förutsättningar för 

renodlade nätbutiker att ha 10 % lägre priser än företag som har både nät- och 

butiksförsäljning.
39

 Största anledningen till detta skulle vara att renodlade nätbutiker har 

möjlighet att utnyttja tekniken till fullo samt att etablerade butiker inte kan ha lägre priser 

online då de konkurrerar med sig själva. Dock är undersökningarna inte helt tillförlitliga då e-

handeln inte befann sig i jämvikt med traditionell handel.
40

 Så länge e-handeln står för en liten 
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andel av total handel gäller ej prispress på samma sätt som på den traditionella marknaden. 

När e-handel blir ett naturligt och mycket efterfrågat handelssätt kommer det att konkurrera 

med priser på den traditionella marknaden, då den tjänst som erbjuds online inte längre är 

unik.
41

 Fölster menar att i framtiden kommer den gräns som idag finns mellan e-handel och 

traditionell handel, att suddas ut.
42

 

I dagens läge har e-handel blivit ett måste för flera företag, stora som små. Konkurrensverket 

listar fördelar såsom konkurrensfördelar och mindre inträdesbarriärer för nya, mindre 

företag.
43

 Via Internet görs produkter eller tjänster tillgängliga på ett smidigare sätt men 

samtidigt medför detta att olika steg i värdekedjan måste ses över och i viss mån elimineras.
44

 

Genom att göra sig tillgänglig över Internet nås en bredare kundbas. Numera kan tidigare 

svåråtkomliga marknader nås men samtidigt krävs det en djupare och bredare kunskap om 

dessa nya marknader, som kan bli oerhört kostsamt att införskaffa.
45

 Samtidigt kommer 

renodlade e-handelsföretag kunna minska sina fasta kostnader och erbjuda konsumenten lägre 

priser än traditionellt styrda företag kan.
46

 Bekvämlighet, utbud och prisjämförelse kan 

sammanfattas som de huvudsakliga anledningarna till varför konsumenten väljer att handla 

via nätet samtidigt som den yngre generationen ser e-handel som något naturligt och 

självklart.
47

  

Företagen måste alltså förutspå var pengarna finns att hämta och därmed utnyttja den 

information och statistik som finns tillgänglig. Dock varnar många forskare inom området, att 

företag enbart ska ägna sig åt e-handel om de kan bidra med värde för kunden. Vidare krävs 

det stor kapitalinvestering och tålamod för att kunna bygga upp märkeslojalitet.
48

 För att detta 

ska kunna ske måste organisationen se över sitt lager, leveranssätt och logistik. Alla dessa tre 

delar måste samspela med varandra för att kunna skapa värde för kunden.
49

 

Det finns många positiva aspekter som tidigare nämnts men även tillflödet av nya e-handlare 

diskuteras. De negativa aspekter som analyseras angående detta är att under 2010 kommer en 

utslagning av dessa e-handlare att öka. Detta beror på att små företag kämpar för att få igång 

sin e-handel. Svårigheterna i detta ligger i det tidskrävande arbetet och kapitalbristen. 
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Ytterligare en spekulation kring detta är att det kommer ske en ökning i 

omsättningshastigheten av e-handlare; även om många tvingas lägga ner så startas det hela 

tiden nya e-handelsföretag.
50

  

Den typiska konsumenten som handlar varor över Internet är män i 20-29 årsåldern och bor 

utanför storstaden. Han handlar böcker, skivor och datortillbehör cirka 4-12 gånger per år och 

vill ha en snabb leverans.
51

 Detta tyder på att det fortfarande inte är något som den allmänna 

befolkningen använder sig dagligen av. Enligt Jonas Arnberg på HUI är det vissa faktorer som 

är betydelsefulla för att e-handel ska fungera. Företaget måste ha en fungerande hemsida, 

logistik, betalningslösningar och kundsupport då det skapar ett förtroende hos kunden som 

leder till att de vågar och vill köpa online.
52

 

Ur företagens synvinkel finns flertalet för- och nackdelar med handel över Internet som måste 

tas i aspekt. 

2.1.1 Fördelar med e-handel 

- E-handel gör det lättare att dokumentera besökare och dess beteenden för att göra 

framtida förbättringar. Det är ett fördelaktigt sätt att mäta handel på då allt som sker 

registreras automatiskt. Utan extra kostnader får företagen mycket information om hur 

deras kunder agerar. 

- Kostnadsfördelar skapas då det ej uppstår kostnader för dyra butikslokaler. All kontakt 

sker på Internet och billigare lokaler på sämre lägen kan användas. Dessa lägre 

kostnader leder även till möjligheter till lägre priser vilket ger kostnadsfördelar.
53

 

- Internet och e-handel möjliggör en större och mer global marknad då det mesta sker 

elektroniskt utan personlig kontakt.
54

 

2.1.2 Nackdelar med e-handel 

- Konkurrensen ökar då transparensen är hög mellan företag. Genom Internets höga 

informationsflöde och tillänglighet är det mycket lätt att undersöka situationen och 
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jämföra priser och förmåner mellan företag. Det är därmed helt upp till kunden att 

välja och svårt för företagen att påverka. 

- Den personliga känslan och servicen är frånvarande i denna typ av handel och är en 

nackdel för båda parter. För att vinna kundens förtroende krävs andra metoder såsom 

trygghet, fungerande tjänster och tydlig kontaktinformation.
55

 Dessutom förloras den 

spontana kunskapen som kan utvinnas från samtal med kunnig personal. Dessutom 

blir det svårt för företaget att uppmuntra till köp.
56

 

- På grund av att en fysisk facilitet inte existerar minskar företagens image.
57

 

2.2 E-handel av livsmedel 

Flera företag som satsat på Internethandel har tvingats lägga ner. Framförallt har dessa 

problem synts i livsmedelsbranschen. Särskilt konstigt är detta då dagligvaruhandeln står för 

en stor del av konsumenternas handlande.
58

 Flertalet amerikanska dagligvarubutiker satsade 

på e-handel av livsmedel men misslyckades och lade ner dem, exempelvis Webvan, 

Streamline och Homegrocer.
59

 En av orsakerna är att förväntningarna inte förverkligas och 

därför har det vart mycket viktigt att titta närmare på kunderna och deras beteende. 

Utifrån en studie av Ramus och Nielsen förekommer det olika fördelar och nackdelar för 

konsumenter i att handla livsmedel över Internet. Deras undersökning resulterade i följande: 

 Bekvämlighet då en affär online alltid är öppen och konsumenten behöver inte 

lämna hemmet för att handla. Det gör din vardag enklare och sparar tid. Däremot 

fanns det nackdelar i att vänta på att varorna kommer hem, osäkert om varorna är 

bra, måste ofta komplettera inköpen i vanlig butik. 

 Variation av produkter och information om dessa. Du får ofta ett stort utbud då allt 

är tillgängligt men dock vet du ej kvaliteten från början. 

 Tillfredsställelse och nöje. Känslan av inhandlingen och nöjet i att vara i en butik 

förloras, även impulsivshopping utgår. Däremot slipper du stressen du kan finna i 

en fysisk butik. 

 Sociala aspekter av att handla, du möter inga människor. 
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 Personlig service där du inte kan ställa direkta frågor eller liknande. Dock finns 

det många fördelar med en Internethemsida som gör inhandlandet lätt ändå. 

 Pris, kostnader och förhandlingar. Fraktkostnaden är märkbar men endast vid små 

köp. Däremot gör Internet det mycket lättare för konsumenten att jämföra priser 

mellan konkurrenter och välja det billigaste. Samtidigt fås oftast inte samma 

rabatter på Internet som i en fysisk butik. 

 Tekniska system och hemsidan. Finns inte snabb bredbandsuppkoppling tillgänglig 

gör det upplevelsen mycket sämre och svårare.  Dock är detta inte ett så stort 

problem idag. Hemsidans intryck är viktigt och oftast är en enkel och användbara 

hemsida mest populär. Det ska finnas information tillgänglig om varor och 

lagerstatus.
60

 

Utöver detta fanns även flertalet andra aspekter att behandla vid utformande av denna 

affärsmodell. Kunderna vill se och känna på produkterna för att få bästa kvalitet. Därför väljer 

många konsumenter att endast handla basvaror på Internet och färskvaror i fysisk butik.
61

 

Samtidigt har flera konsumenter erfarit det motsatta och insett att färskvaror alltid är av god 

kvalitet och därmed ofta handlar detta när förtroendet väl har byggts upp. Det övergripande 

problemet ansågs vara att de ej har kontroll över processen.
62

 Att säkerheten med betalning 

inte är densamma som i butik är även den ett problem. Flera konsumenter litar inte på 

kortbetalning över Internet. Dessutom litar konsumenter mer på stora och kända företag än 

små onlinebaserade företag.
63

 Överlag är konsumenter positiva till alternativet att handla 

livsmedel över Internet så länge företagen lyckas bygga upp förtroende och ett starkt 

varumärke.
64

 

Enligt Tanskanen et al som undersökt denna bransch utomlands är det mest lönsamt för 

etablerade dagligvarubutiker att driva e-handel av livsmedel. Nykomlingar som slår sig fram 

och försöker göra sig ett namn i livsmedelsbranschen får det mycket svårt. De etablerade 

aktörerna kan föra utvecklingen vidare och sammanlänka nya koncept och modeller med 

deras traditionella handel.
65

 Orsaker som rädsla för att ta kunder från sina egna butiker och 

höga kapitalinsatser har skrämt företagen att satsa på denna sorts handel.
66

 Den största 
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anledningen till att konsumenter handlar livsmedel online anses vara på grund av 

bekvämlighetsskäl. Det finns förutsättningar för denna industri att utvecklas och därmed 

dyker frågor upp angående problemen. Satsar företagen på fel lösning för kunderna? Varför 

har det ej fungerat och varför har det dröjt? 

En studie gjord i Finland visar att ett normalt hushåll besöker livsmedelsbutiken 4,6 gånger 

per vecka och spenderar cirka 48 minuter på inhandlingen. Däremot spenderas 57% av denna 

tid i bilen, för att ta sig till butiken.
67

 Därmed finns det goda förutsättningar för e-handel av 

livsmedel att växa stort och göra konsumenterna en stor tjänst. Däremot tar det förstås tid och 

energi att lära sig handlingsprocessen över Internet då den är något annorlunda och för vissa 

komplex. När inlärningen är gjord sparar det dock mycket tid för konsumenten.
68

 

Enligt Taskanen et al är följande faktorer nödvändiga för att driva e-handel av livsmedel: 

- Lojalitet är viktigt, bygg och bevara förtroende och tillit. 

- Köpkraften borde vara minst lika stor som i en vanlig dagligvarubutik: därför är det 

svårt för nystartade Internetbaserade företag att klara sig eftersom köpkraften kommer 

med volymen som då än inte finns. Dessutom är få kunder beredda att betala högre 

priser för varorna online än i fysisk butik. 

- Operationell effektivitet och hög service-nivå. 

- Ett fungerande order-system och tillgängliga produkter och produktinformation. 

- Utöka variationen och utbudet av varor när en kundbas har byggts upp och logisitiken 

fungerar.
69

 

Tanskanen et al tror att stora dagligvarubutiker i framtiden kommer att stängas ner och istället 

tar e-handeln över deras marknad. Däremot kommer de små lokala butikerna och närlivsen 

fortsätta stå sig starka då de är tillgängliga och bra för komplementköp. När studien gjordes 

2002 trodde Tanskanen att det skulle ta flera år till innan e-handel av livsmedel blev ett 

användbart koncept. Idag, åtta år senare, är det fortfarande inte ett fenomen som slagit igenom 

på stort, vilket kan bidra till funderingar på att det aldrig kommer att bli något för oss alla. De 

tror att efter år 2010 kommer ökningen att ske snabbare då utvecklingen nått längre och 

många ungdomar som växt upp med datorvana kommer att skaffa egna hushåll.
70
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3. Metod  
 

 

I detta kapitel beskrivs metoder som tillämpats i studien. En redogörelse för forskningsansats 

och forskningsmetod följs av beskrivning av valda fallföretag; Hemmalivs.se, 

Marketonline.se/helsingborg samt Mataffären.se. Under insamling av empiri ges en 

förklaring till hur intervjuerna gick till samt fortsatt bearbetning och analysering av data. Det 

ges även en förklaring till hur teorier valdes. Som avslutning följer kritik mot använda källor 

samt testas validitet och reliabilitet av studien. 

3.1 Forskningsansats 

Studien har en abduktiv forskningsansats som kan beskrivas som en blandning mellan 

deduktiv och induktiv ansats. Det empiriska materialet samt tillvägagångssättet utvecklas med 

studiens gång samtidigt att teorin justeras.
71

 Det har i denna studie skett ett samspel mellan 

teori och empiri under studiens gång då det ansetts lämpligast för studiens syfte. Bryman & 

Bell förklarar att en deduktiv ansats utgår från teorin och präglas av förväntningar, medan en 

induktiv ansats utgår från empirin utan förväntningar om verkligheten.
72

 Vid studiens början 

utgick vi delvis från förväntningar om verkligheten och teorier om denna. Däremot har teorier 

testats under arbetets gång för att matcha syfte och slutsats. Därmed har ansatsen varit 

abduktiv då vi pendlat mellan empiri och teori. Det användbara i den abduktiva ansatsen är att 

den utgår från empirin men avvisar inte teoretiska föreställningar, utan kan hjälpa till på 

vägen.
73

  

Ett deduktivt arbete har skett på så sätt att teorier och tidigare studier har använts för att förstå 

hur Internet växt fram, konceptet e-handel och varför det inte vuxit sig starkt inom 

livsmedelshandel. Samtidigt har ett induktivt arbetssätt tillämpats för att förklara och förstå 

fallföretagen och deras strategier. Däremot har det självfallet funnits vissa förväntningar vid 

studiens början vilket leder till en avvikning från induktion. I en abduktiv ansats minskas 

risken att bortse från viktig information på grund av vissa förväntningar, som är risken med en 

deduktiv ansats.
74

 Då vi i studien använts oss av öppna frågor i intervjuer och en öppen 

inställning till respondenten anses risken vara liten. Dessa öppna frågor och antal 
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respondenter från olika företag gav oss som författare en objektiv utgångspunkt inför 

intervjuer och kommande analys. 

3.2 Forskningsmetod 

Den metod som vi har valt att applicera på vår uppsats är av kvalitativ egenskap. Genom en 

kvalitativ metod uppkommer ofta ett nära samarbete mellan forskare och studieobjekt, vilket i 

sin tur ger möjlighet till djupare förståelse och analys.
75

 Då vårt mål är att skapa en förståelse 

för ett visst fenomen, e-handel, samt göra en närmare granskning av en industri såsom 

livsmedelsbranschen med hjälp av tre fallföretag; Hemmalivs.se, Marketonline.se/helsingborg 

och Mataffären.se, finner vi den kvalitativa metoden passande. Denna betonar egenskaper 

såsom variation och kreativitet, samtidigt som den ger rum för tolkningar av både branschen 

som helhet och fallföretaget i fråga.
76

 Den kvantitativa metoden strävar efter att mäta och 

generalisera samt svara på frågor såsom ”hur många?” istället för ”varför?”.
77

  Vi finner att 

detta försvårar och begränsar möjligheten att gå djupare in i undersökningen samt strider mot 

vårt syfte, där tolkning och förståelse är av essentiell karaktär. 

3.3 Studie av fallföretag 

För att besvara vår problemformulering har tre fallföretag valts ut som ska agera grund för vår 

analys. En fallstudie kan beskrivas som ett val av ett visst objekt, där en ingående analys görs 

genom huvudsakligen kvalitativa metoder.
78

 Detta val föll sig naturligt för oss då en analys av 

Hemmalivs.se, Marketonline.se/helsingborg (ICA Maxi) och Mataffären.se (Coop) kan bidra 

till en djupare förståelse av e-handel inom livsmedelbranschen och framtida utsikter.
79

  Då 

ICA är ledande inom den traditionella livsmedelsbranschen, Mataffären.se har goda 

kunskaper om näthandeln och Hemmalivs.se är ett Internetbaserat livsmedelsföretag, fann vi 

att företagen kan bidra med relevant information som kan te sig svårt att hitta genom externa 

källor. En djupare beskrivning av fallföretagen följer i empiriavsnittet. Vi har varit medvetna 

om risken att generalisera en viss bransch baserat på enskilda fallföretag när vi analyserat vårt 
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empiriska material,
80

 men har förhoppningar om att våra val av ledande företag gör det 

möjligt för applicering av branschen som helhet.   

3.3.1 Val av respondenter 

Vid urvalet av respondenter valde vi att bortse från andra aktörer på marknaden då de 

fallföretag som studerats har ansetts relevanta och passande för studien. Att inkludera flera 

aktörer skulle inte ge märkbara skillnader i resultat och med tidsbrist har fokus lagts på dessa 

tre, vilka agerar med olika inriktning. En respondent från varje företag valdes utifrån 

personens kunskap och befattning inom företaget. Vi ansåg att varje respondent hade fulltalig 

information då de besitter högsta ansvaret för e-handelsverksamheten. Efter intervjuerna 

upplevde vi att vi hade fått all nödvändig empiri och att ingen med en annan position skulle 

kunnat bidra ytterligare. Nedan följer namn och titel på våra respondenter: 

 Robert Engel, Näthandelsansvarig Marketonline.se/helsingborg (ICA Maxi 

Helsingborg) 

 Magnus Johansson, VD Hemmalivs.se 

 Claes Hessel, VD Mataffären.se 

3.4 Insamling av empiri 

Den empiriska data som vi samlat in har använts som en grundpelare i vår analys. För att få en 

trovärdig studie ville vi främst använda oss av djupgående intervjuer med respondenter som 

kunde representera en stor del av industrin. Nästa steg var att konstruera en intervjuguide som 

passade vårt syfte och upplägg i vår uppsats, genom att utforma frågor och teman för att täcka 

våra frågeställningar.
81

 Vårt mål var att följa den ”tratt” som vi utgått från i vår studie där vi 

genom tre olika etapper ville kartlägga hur livsmedelsbranschen har anammat e-handel. Den 

första etappen var utformad för att få fram en allmän bild av hur respondenten ser på e-handel 

och dess utveckling det senaste decenniet. Nästa steg gick mer djupgående in på hur 

fallföretaget i fråga har lyckats med e-handel och praktiska detaljer såsom pris, lönsamhet och 

säkerhet. Här fick respondenten tillfälle att tala fritt för att täcka in så mycket information som 

möjligt, vilket är en viktig aspekt enligt Bryman & Bell.
82

 Intervjuerna avslutades med frågor 

gällande framtiden för både företaget i fråga och för e-handel av livsmedel generellt.  
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För att få en så korrekt och objektiv bild som möjligt valde vi att spela in våra intervjuer och 

minst ha två av våra gruppmedlemmar medverkande för att undvika feltolkningar. Bryman & 

Bell rekommenderar inspelning då det minimerar risken att viktig information förbises.
83

 Alla 

respondenter var samarbetsvilliga och motsade inte förslaget om inspelning. För att undvika 

att styra intervjun fick respondenterna vid flera tillfällen tala fritt och det skapades istället en 

flexibel dialog.
84

 Vid några tillfällen fick intervjun kompletteras med de förberedda 

intervjufrågorna. När insamlandet av data var avklarat transkriberades intervjuerna och  

sammanställdes sedan, tillsammans med egna anteckningar, utefter vår teoretiska referensram. 

De tre teman vi ansåg passade empirin var förutsättningar för att lyckas idag, problem och 

hinder på den traditionella livsmedelsmarknaden samt innovation och framtiden. Vi ville 

simplifiera för läsaren och skapa en klar struktur som var enkel att följa. Detta gjorde det även 

möjligt att jämföra de tre fallföretagen med varandra, vilket var till stor hjälp i vår analys.  

Då vår studie utgår från en kvalitativ ansats ansåg vi att vi behövde både primär- och 

sekundärdata för att kunna presentera en så djupgående studie som möjligt av våra fallföretag 

Hemmalivs.se, Marketonline.se/helsingborg och Mataffären.se utifrån vår frågeställning. Vår 

primärdata består utav intervjuer med representanter från våra tre fallföretag. Denna 

primärdata har gett oss en djup och valid bild av företagen som leder till kunskap inom ämnet 

vi studerat. Sekundärdatan som är framtagen utav artiklar, hemsidor, årsredovisningar och 

uppsatser har tillsammans med primärdatan gett oss en helhetsbild utav vår studie samt 

bidragit med olika aspekter. 

Avgränsningar har gjorts från att göra egna kundundersökningar gällande vår frågeställning. 

Detta på grund av att det redan finns välgjorda och innehållsrika kundundersökningar inom e-

handel och livsmedelsbranschen som vi finner är tillräckliga i form av sekundärdata. 

Dessutom är kundåsikter inte vår huvudsakliga inriktning. Utifrån existerande studier om e-

handel och livsmedelsbranschen utmärker sig vår studie genom att fokusera på Sveriges 

aktörer inom branschen, varför det funnits stora hinder och hur de kan lyckas i framtiden.  

3.4.1 Intervjuer 

Valet att använda semi-strukturerade intervjuer som innehöll teman och en intervjumall var 

för att uppnå mer flexibla intervjuer . Detta gav oss som intervjuare chansen att utforma 
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intervjuerna i den riktning vi var intresserade av under intervjuns gång. Semi-strukturerade 

intervjuer gav även möjligheten att ställa ytterligare frågor som inte tidigare ingick i 

intervjumallen. Detta gjorde intervjuerna djupare eftersom respondenterna kunde bidra med 

annan kunskap än den som var känd för oss samt ändra vår uppfattning inför kommande 

slutsatser.
85

 

Åtminstone två av oss deltog under intervjuerna vilket ansågs viktigt för att kunna skapa en så 

bred bild som möjligt av respondentens svar och berättelse samt skapandet av varsin 

uppfattning. Alla intervjuer spelades även in. Detta sker ofta utav kvalitativa forskare och ger 

en mer detaljerad analys av intervjun eftersom den ger respondenternas svar i egna och 

korrekta ordalag.
86

 

Intervjuerna gjordes personligen och i två utav tre fall var de i respondentens egen miljö, 

vilket underlättar tolkningen av respondentens svar. Den tredje intervjun skedde på neutral 

plats för båda parter vilket ansågs acceptabelt och reliabelt. Vi besökte Robert Engel från ICA 

Maxi på hans kontor i Helsingborg, Hemmalivs.se och Magnus Johansson på ett café i 

Helsingborg och Mataffären.se´s VD Claes Hessel på deras huvudkontor samt lager i 

Stockholm, vilket gjorde att de kunde slappna av och svara på våra frågor i lugn och ro.
87

  

Vi hade vid studiens början som ambition att även intervjua personer i koncernledningen på 

t.ex. ICA för att få en helhetsbild av ett företag som arbetar med både fysisk handel och 

distanshandel, dock utan sammankoppling samt en eventuell framtida nationell satsning. 

Detta var tyvärr inte genomförbart då de ej hade möjlighet att svara på vissa av frågorna på 

grund av sekretess. Däremot finns det utrymme för vidare forskning i detta ämne där det kan 

vara aktuellt med flera respondenter i andra situationer.  

3.4.3 Sekundärdata 

Sekundärdatan är som tidigare nämnt framtagen utav artiklar, hemsidor, årsredovisningar 

samt tidigare uppsatser och kommer tillsammans med primärdatan ge oss en klar bild utav vår 

studie samt ge olika aspekter. Informationen som använts ansågs vara av hög kvalitet som 

hjälper oss att komma fram till en givande analys samt trovärdig slutsats.
88

 Sekundärdatan är 

ett bra komplement till primärdatan och fokus har här legat i information om ICA och 
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Marketonline.se, Mataffären.se och Hemmalivs.se. Ytterligare har sekundärdata angående 

befintliga kundundersökningar använts, såsom från DIBS och Handelns Utredningsinstitut, 

för att få in andra infallsvinklar. Efter noga avvägningar valdes att inte göra egna 

undersökningar då de befintliga ansågs relevanta, trovärdiga och tillräckligt omfattande. 

3.5 Insamling av teori 

Vår insamling av teoretiskt material har varit en långvarig process där vi funnit att vissa 

teorier inte längre passar vår empiriska data. Teorier har testats mot vårt empiriska material 

för att mäta deras relevans i studien. En viss förkastning har med tiden skett och istället har 

nya teorier använts för att skapa en djupare analys som kan återkoppa till vårt syfte och vår 

problemformulering. Enligt Bryman & Bell är detta en vanlig företeelse då ett teoretiskt urval 

sker i en kontinuerlig process och inte i ett avgränsat tidsstadium.
89

 Vi har valt modeller och 

teorier som är av betydelse och kan komplettera de luckor som vi inte lyckats fylla genom vår 

empiriska data.  

Våra teorier utgår från teoretiska referensramar vars struktur återkommer genomgående i 

teori, empiri och analys. Referensramarna behandlar strategiska förutsättningar och 

lärprocessen inom e-handel som första modul, sedan följer ett avsnitt om den traditionella 

livsmedelsbranschens struktur och tröghet. Slutligen diskuteras affärsmodellstänkande genom 

Business Model Innovation. 

3.6 Bearbetning och analys av data 

Efter insamling av teori, primär empiri samt sekundär empiri har arbetet gått ut på att bearbeta 

och sammanställa materialet. Under hela arbetets gång har processen skett utefter en struktur 

bestående av tre teman som genomgående följer studien. Redan vid skapandet av 

intervjuguiden uppstod dessa teman för att sedan följa teori, empiri och analys. Valda teorier 

har lästs och tolkats för att sedan sammanställas i avsnitt som passar vår studie. Vissa delar av 

teorierna har bortsetts från då de ej ansetts relevanta. Detta har skett då texter ursprungligen är 

avsedda för författaren och inte för läsaren vilket kan påverka betydelsen.
90

 Däremot anses 

inte författarens verkliga tolkningar ha förvrängts, endast reducerats.
91

 När tolkningen av 
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teorier genomförts har vi arbetat för att få fram textens ursprungliga mening.
92

 Vår primära 

data som bestod av intervjuer med tre respondenter sammanställdes snarast efter intervjuerna 

genom transkribering av inspelningar för att sedan formuleras i ett empiriavsnitt enligt vår 

struktur. Med tre intervjuares synvinklar och tre olika respondenter tolkades och 

sammanställdes datan. Delar som upplevdes relevanta för våra frågeställningar samt delar 

som hade övrig relevans inkluderades och formulerades till en flytande text. Ingenting har 

tolkats eller förvrängts då utgångspunkten legat i respondenternas svar. Vår tanke har varit att 

delarna ska sättas samman med helheten och studiens syfte för att få en fördjupad förståelse 

för båda, enligt rekommendation av Alvesson & Sköldberg.
93

  

Fortsättningsvis har analysen arbetats fram utifrån befintliga förväntningar, använda teorier 

samt insamlad empiri. För att få en relevant och konsekvent analys har empiri 

sammankopplats med teori. Med analysens gång har teoretiska framställningar förkastats då 

de inte stämt överens med verkligheten. Samtidigt har vissa teorier och påståenden ansetts 

överensstämma väl med struktur, marknad och händelser inom livsmedelsbranschen. Kritik 

har funnits mot teorier då de förmodligen inte är författade för att appliceras på just 

livsmedelsbranschen. Med en kritisk inställning mot empirin har en medvetenhet gällande 

respondenternas eventuella försköning av situationen tagits i beaktning. Vidare har 

diskussioner genom analysen byggts upp för att förklara e-handelns framväxt inom branschen. 

3.7 Källkritik 

Då vi avsiktligt valt att avgränsa oss från konsumenternas synpunkter är vi medvetna om att 

denna aspekt genom sekundärdata ej nödvändigtvis är anpassad för vår studie. Vi har även 

kritiskt granskat sekundärdatan eftersom denna kan vara tolkad av någon annan innan och inte 

med utgångspunkt utifrån vår frågeställning. Vi är medvetna om att vissa av teorierna inte är 

anpassade till just livsmedelsbranschen som är relativt annorlunda. Detta är något som tas i 

beaktning i analysen. En del av artiklarna är några år gamla och inte aktuella i dagsläget, trots 

detta finner vi dem intressanta då de ger oss en helhetsbild av e-handel genom åren. Det finns 

även alltid en risk att respondenterna framställer sin situation på ett positivt sätt och medvetet 

undviker kritiska ämnen. Dessutom är alla tre respondenter som tidigare nämnt grundare till 

e-handelssatsningen och då eventuellt presenterar projekten på ett mer positivt sätt än 

sanningsenligt. 
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3.8 Validitet och reliabilitet 

För att en studie ska tillföra något användbart och anses trovärdig krävs att författarna kritiskt 

granskar studien i sin helhet. Empirin bör uppfylla krav såsom validitet och reliabilitet. Med 

validitet menar Jacobsen att studien är giltig och relevant för studiens syfte, alltså att 

författarna mäter det som önskas mätas och att det sedan anses relevant vid flera situationer 

och sammanhang.
94

 Vi anser att studien har validitet då vi noga utformat intervjuguider 

utifrån syftet och att respondenterna anses ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att 

kunna bidra med relevant information. Dessutom har utfallet visat sig vara relativt lika mellan 

de olika fallföretagen vilket anses som en bra grund till en generalisering. Marknaden har idag 

inte så många aktörer och därför anses tre aktörer vara en stor andel av marknaden. 

Reliabilitet innebär hur trovärdig och tillförlitlig studien är.
95

 Vi anser att studien är utförd på 

ett trovärdigt sätt med öppna svar från våra respondenter. Samtalen med respondenterna har 

ansetts tillförlitliga då ämnet för studien inte är känsligt eller konfidentiellt för våra 

respondenter.  Det finns ingen direkt negativitet eller kritik i ämnet som kan frambringa 

ogiltiga svar. Dessutom har varje respondent framfört positivitet och öppenhet kring vår 

studie. Jacobsen förklarar reliabilitet med frågan: Skulle vi ha fått ungefär samma resultat om 

vi genomförde exakt samma undersökning en gång till?
96

 Hade vi genomfört en likadan studie 

ytterligare en gång eller med andra aktörer anser vi att utfallet hade blivit i stort sett 

detsamma. Detta till grund för de liknande svaren vi fått av respondenterna från de olika 

fallföretagen. Däremot hade studien förmodligen sett annorlunda ut om den genomförts för 

några år sedan, eller i framtiden då marknaden är i utveckling. 
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4. Teori 
 

Teoriavsnittet redogör för de teoretiska referensramar som stått till grund för studiens analys. 

Vi delar in teorierna i tre block som inleds med Strategiska förutsättningar och fortsätter med 

Inspiration och teoretiska utgångspunkter ur ”Jakten på den värdefulla måltiden”. Slutligen 

diskuteras hur Innovationer och Internet påverkat organisationer. Dessa teorier har delvis 

funnits till grund för våra intervjuer samt senare kopplats ihop med vår empiri för att 

fastställa en analys och slutsats. 

 

Utgångspunkten i vår studie är strategi och vi kunde därför dra fördel av våra tidigare 

studerade kurser som baserats på olika strategiteorier. Vi fick även här inspiration till att 

använda teorier om innovation, inom exempelvis kundprocesser, vilket vi i ett senare skede ej 

fann applicerbara på vår studie. Vidare influerade även empirin oss till att finna teorier som 

hanterar livsmedelsbranschen och e-handel. Även diskussioner med utomstående, exempelvis 

andra studenter och handledare, har givit oss information om passande teorier som har 

kunnats kopplas till utveckling av affärsmodeller. Våra teoretiska referensramar har vi valt att 

dela in efter tre block. Det första blocket beskriver de strategiska förutsättningarna och vilka 

lärdomar det finns att ta del av från tidigare e-handelsförsök samt betydelsen av ett snabbt 

agerande. Det andra riktar sig gentemot livsmedelsbranschen och ämnar till att beskriva 

anledningen till dess tröghet och vilka faktorer som behöver förbättras. Det sista blocket har 

för avsikt att redogöra för innovation och Internets påverkan på organisationer samt belysa 

olika affärsmodeller och hur värde skapas genom dessa. 

4.1 Strategiska förutsättningar 

4.1.1 Realtidsstrategier 

Den snabba förändringstakten i omvärlden gör att företag måste ta vara på sina misstag och på 

så sätt få lärdomar. Genom vår förståelse för det misslyckande som e-handeln av livsmedel 

genomgick fann vi betydelsen av att redogöra för innebörden av att agera och utnyttja 

lärdomar. Medvetenhet om relevansen för både agerande och lärdomar fanns ej vid studiens 

början utan växte fram under arbetets gång med fallföretagen. Osäkerhet och komplexitet har 
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lett till ett behov av att strategiskt agera snabbare i företagen.
97

 De strategier som hanterar 

detta kallas realtidsstrategier.
98

 

Det dominerande arbetssättet mellan strategi och genomförande är att formuleringen av en 

strategi sker först och sedan genomförandet. Detta synsätt menar att strategier ska vara 

analytiskt uppbyggda. Detta kan dock leda till implementeringsproblem då svårigheter uppstår 

mellan planen och den konkreta handlingen.
99

 Det är via en handling som strategin skapas. 

Strategin blir således en återspegling av vad som redan hänt.
100

 Napoleons citat ”Strategy is a 

simple art entirely made out of implementation” understryker betydelsen i själva 

genomförandet.
101

 

Omvärldens förutsättningar påverkar strategiformuleringen och genomförandet i hög grad. 

Tiden mellan att en strategi planeras och att den genomförs kan bilda en risk för att strategin 

blir irrelevant på grund av omvärldens förändringar. Ju snabbare en strategi genomförs efter 

planeringsstadiet desto bättre och mer relevant kommer den förhålla sig. Detta är en 

grundtanke bakom realtidsstrategier.
102

 

Strategier kan även ses som handlingsdrivna lärprocesser där avståndet mellan 

strategiformuleringen och genomförandet minskar. Istället för att de blir två skilda delar 

kopplas de samman till en och samma process. För att klara av osäkerheter inom strategiska 

situationer ska handlingen ske först för att sedan se vad som händer. Strategiarbetet blir då en 

handlingsdriven lärprocess. Handling är kärnan till både utvecklingen och utförandet av 

strategierna eftersom det innebär att utforma strategier som ska implementeras samt för att 

stimulera lärande.
 103

 

Strategier handlar även mycket om att ta reda på vilka processer som hanterat 

branschomstruktureringar och vad som driver branschdynamiken. När de sker förändringar i 

en bransch är ofta de etablerade företagen trögast och har mest svårigheter att anpassa sig till 

förändringar. Det är istället de så kallade invadörerna som står för det innovativa. Tre punkter 

som företagsledare bör tänka på oavsett bransch är vilken kommande förändring som kommer 
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ske inom branschen, vad är det som förändras och varför förändras det?
104

 Framtiden kan se 

osäker ut då det är svårt att förutspå förändringarna speciellt inom IT-relaterade branscher 

jämfört med mer säkra etablerade branscher.
105

 

4.1.2 Strategiska krav på Internetbaserade och etablerade företag 

Studien behandlar etablerade och Internetbaserade företag för att finna likheter och skillnader 

samt även jämföra deras framtidsutsikter. Enligt Porter finns olika strategiska krav mellan 

dessa typer av företag då de har skiljande förutsättningar. Med Porters teori och starka 

ståndpunkter får vi en grundläggande förståelse för hur företagen bör agera. Med en 

utgångspunkt i olikheterna i fallföretagen samt vår strategiska inriktning täcker denna teori 

detta område. 

På grund av den höga Internet-teknologin har etablerade företag och Internetbaserade företag 

olika strategiska krav. Internetbaserade företag måste skapa ekonomiskt värde genom att 

utveckla riktiga strategier. De måste även inse att dagens konkurrenssituation inte är lönsam, 

för varken dem eller deras kunder. För att ett företag online ska lyckas bör de satsa på att 

skapa fördelar som kunderna är beredda att betala för. De behöver även vidga sin värdekedja 

för att hitta andra aktiviteter som de inte redan besitter.  De kommer dock inte skapa 

konkurrensfördelar genom att efterlikna etablerade företag och därmed använda sig av en 

”me-too strategy”, istället bör de utveckla egna strategier som innehåller nya värdekedjor.
106

 

En annan strategi för Internetföretag kan vara att endast fokusera på en modell där bara 

Internet kan användas och då möta kunder som inte har något behov av att handla utanför 

Internet.
107

 Ett framgångsrikt Internetföretag besitter följande egenskaper: 

 Har starka kapaciteter inom teknologi. 

 Har en distinkt strategi i relation till etablerade företag och andra Internetföretag med 

ett klart fokus och meningsfulla fördelar. 

 Lägger vikt vid att skapa kundvärde. 
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 Hög kunskap om branschen.
108

 

De etablerade företagen däremot ska inte använda Internet som en egen del utan för att 

särskilja sina strategier.
109

 De har redan konkurrensfördelar som ger dem företräde. Etablerade 

företags främsta svaghet ligger i distributionen av Internet eller i att de misslyckas med att 

förmedla strategierna. Detta måste göras aggressivt genom värdekedjan. De bör inte kopiera 

andra företag utan istället skräddarsy tillämpningar till företagets strategi för att skapa 

långsiktiga konkurrensfördelar.
110

  

4.1.3 Blue Ocean Strategy 

Med vår studiebakgrund inom strategi på magisternivå valdes denna teori tidigt i processen. 

Vi fann den passande då e-handel av livsmedel var en oupptäckt marknad som uppkom för 

endast några år sedan. Detta blev även bevisat när respondenterna under intervjuerna själva 

nämnde detta tomrum som anledning till satsningen inom denna bransch.  

I dagens hårda konkurrens måste företag gå längre än att endast skapa konkurrensfördelar och 

konkurrera på existerande marknader. Enligt Kim & Mauborgne ligger potentialen i att 

identifiera nya marknader där konkurrensen är obefintlig för att skapa nya möjligheter. Denna 

strategi kallas Blue Ocean Strategy, då de nya marknaderna liknas vid blå oupptäckta oceaner. 

Röda oceaner kännetecknar existerande och välkända marknader. Konkurrensen är tuff och 

företagen kämpar för att nå nya marknadsandelar.
111

 Följderna blir att tillväxt och vinster 

minskar.  

I de blå oceanerna är det viktiga att identifiera vad och vilka produkter som skapar värde för 

dina kunder. Istället för att vinna marknadsandel och skapa konkurrensfördelar ligger vikten 

här i att finna nya marknader som tillfredsställer tidigare okända behov, så kallade blå 

oceaner.
112

 För att fånga denna marknad gäller det att hitta alternativ och icke-konsumenter 

samt agera på en marknad utan konkurrenter. Här finns goda chanser till lönsam tillväxt 

genom att pressa kostnader samtidigt som värdet höjs för konsumenterna.
113

 Vanligast är att 

industriers existerande barriärer och gränser tänjs för att finna nya möjligheter.
114

 För att 
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bygga en attraktiv strategi utifrån blå oceaner har Kim & Mauborgne utvecklat en modell som 

har två syften. Modellen ämnar spegla det aktuella läget på marknaden för att förstå 

konkurrensen genom att förklara viktiga faktorer och hur konsumenterna värderar dem. Att 

kurvorna varierar innebär att olika företag levererar olika mycket värde inom olika faktorer.
115

 

 

Figur 3 Modell av en Value Curve Källa: Kim & Mauborgne (2005) 

För att bilda en ny värdekurva finns det fyra åtgärder som utmanar affärsmodellen och skapar 

värde åt kunderna. 

- Vilka av de givna faktorerna inom industrin bör elimineras? 

Eliminera faktorer som funnits inom industrin länge men som idag inte värderas 

likartat på grund av förändrade konsumentvanor. 

- Vilka faktorer bör reduceras under industristandard? 

Faktorer vars standard och värde höjts över kundernas efterfrågan till ingen nytta. 

- Vilka nya faktorer bör skapas? 

Upptäck nya faktorer som kunder värdesätter och skapa nya behov. 

- Vilka faktorer bör höjas över industristandard? 

Höja faktorer över industristandard för att tillfredsställa kunder.
116

 

 

Eftersom livsmedelsbranschens andel av den allmänna onlinehandeln är avsevärt mindre än 

andra branschers anser vi att realtidsstrategier kan förklara trögheten i industrin. Exempelvis 

genom den lärprocess Bengtsson & Skärvad beskriver angående hur aktörerna tagit lärdom av 
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de tidigare misslyckade e-handelssatsningarna. Blue Ocean Strategy bidrar till förståelse i 

varför företag väljer att inta en marknad inom e-handel. Teorin ger en djupare bild i vilken 

marknad som är värd att satsa på och bistår oss i analysen för att styrka vilka förutsättningar 

som finns för en ny strategi. Dessutom redogör Porter för hur etablerade företag ska särskilja 

sig från nykomlingar i sina strategier, vilket tillsammans med empirin hjälper oss att besvara 

frågeställningen angående detta ämne.  

4.2 Inspiration och teoretiska utgångspunkter ur ”Jakten på 

den värdefulla måltiden” 

Då våra resterande teorier inte täckte livsmedelsbranschens struktur behövdes ytterligare 

inspiration för att förklara fenomenet. Artikeln är en studie av marknaden och har använts mer 

som inspiration än som en teori men upplevs fortfarande väldigt relevant särskilt då den är 

mycket aktuell i dagsläget. Vår studie behandlar aktörer inom livsmedelsbranschen och i 

artikeln av Solveig Wikström behandlas aktuella problem inom denna bransch. I denna 

nyligen konstruerade undersökning av livsmedelsbranschen framkommer att industrin står 

inför framförallt tre stora problem; 

- Livsmedelsföretagen har för lite konsumentinformation 

- Det råder bristande kommunikation mellan livsmedelsföretagen och leverantörerna 

- Marknaden består av ett oligopol
117

    

Den bristande tilliten som konsumenterna har för branschen bottnar i en oduglig 

informationsspridning om matens innehåll. Bland annat känner kunden en växande oro över 

matens nyttighet, hur den har behandlats i fråga om besprutningsmedel samt vilka tillsatser 

som maten innehåller.
118

 En fortsatt intensiv rapportering av medierna spär på den rådande 

oron vilket resulterar i en rädsla för kunden att bli lurade av industrin.
119

 Wikströms 

undersökning har kommit fram till att handelsföretagen inte har tillräckligt med 

konsumentkunskap för att kunna tillgodose deras önskningar. Det krävs kundundersökningar 

samtidigt som företagens olika avdelningar måste ha ett samförstånd där alla delar en 

gemensam syn på hur det bristfälliga förtroendet som råder på marknaden ska lösas.
120

 Vidare 

menar författaren att producenterna måste utveckla ”market intelligence”, vilket ska utgå från 
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de vardagliga problem som kunden möter.
121

 Företagen måste kunna erbjuda helhetslösningar 

till kunden där det erbjuds produkter och tjänster kombinerat med en effektiv 

informationsspridning.
122

  

Wikström fortsätter med att det förhållande som råder mellan leverantör och handelsföretag är 

ohållbart och kräver radikala förändringar. Eftersom båda agerar på samma marknad blir de 

indirekta konkurrenter. Detta förhindrar att ett hållbart samarbete kan uppkomma och istället 

väljer leverantörerna att inte inkludera handelsföretagen i produktutvecklingen. Det råder en 

viss rädsla från leverantörens sida att ingå avtal med andra kedjor samtidigt som deras 

kunskap om produkterna inte sprids vidare, vilket i sin tur hämmar lönsamheten från att växa. 

För att lösa detta dilemma menar Wikström att det måste skapas gemensamma mål och en 

öppenhet mellan aktörerna, där de tar del av varandras kunskap.
123

 I nedanstående figur 

presenteras en förenklad bild av strukturen i denna bransch och relationer mellan leverantörer, 

butik och kunder. 

Figur 4 Affärsmodell för den traditionella livsmedelsbranschen. Källa: Tanskanen (2002) 

En annan del av industrin som hämmar utveckling är den rådande marknadsstrukturen. Med 

endast ett fåtal dominerande aktörer försvåras samarbetsprocessen mellan leverantör och 

handelsföretag. Resultatet blir istället en marknad som är trögrörlig där innovation 

förhindras.
124

 Då de stora aktörerna ofta använder sig av samma leverantörer blir det svårt för 

dessa att våga sig på att förhandla med nya kedjor, i tron om att förlora sin ”storkund”. 
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Samtidigt som medierna larmar om nya skandaler inom livsmedelsbranschen hamnar 

industrin ett steg bakom konsumenternas oro. Genom en mer öppen marknad, där konkurrens 

främjar ekonomin, kan kunderna ställa högre krav på industrin som helhet.
125

 

Genom Wikströms diskussioner kan vi ytterligare styrka anledningen till trögheten i 

branschen, då artikeln specifikt behandlar livsmedelsbranschen. Den traditionella 

livsmedelsbranschens problem och struktur förklaras för att förstå marknaden i ett 

helhetsperspektiv. 

4.3 Innovation och Internets påverkan på organisationer 

Då studiens utgångspunkt är att redogöra för e-handel inom livsmedelsbranschen ansåg vi att 

det krävs en bakgrund och teoretisk anspelning på hur Internet påverkat organisationer. 

Internet har skapat nya möjligheter för organisationer och tvingat dem till innovation. För att 

e-handel ska fungera krävs ett utvecklat Internet och IT-system. Tack vare den snabba 

utvecklingen av detta har e-handeln vuxit och blivit ett fenomen. Detta tillsammans med att 

innovation har blivit en självklarhet för att nå framtida utveckling och därmed krävdes teorier 

för att förklara framväxten av e-handel.  

Internet underlättar för företag att bli mer effektiva samtidigt som det blir lättare att hitta 

information och kommunicera. Porter menar att Internet bistår många företag i utvecklingen, 

men Internet skapade inte industrin utan ändrar bara en sista del av en process, genom 

möjliggörande av enklare alternativ.
126

 En digital miljö har bildats genom Internet och det är 

ytterst viktigt att vara en del av detta och att ständigt vara innovativ. Detta innebär ökade 

möjligheter att exempelvis kommunicera globalt, bilda och dela kunskap, samarbeta och 

handla.
127

 Företag har vuxit och utvecklats väldigt mycket tack vare Internet och den digitala 

utvecklingen. Därmed är Internet en förutsättning som skapat möjligheter till ökade intäkter 

samtidigt som det gett kunderna ökade valmöjligheter och konkurrensen är nu hårdare än 

innan.
128

 Internet reducerar de höga inträdesbarriärerna för nya aktörer, ökar kunders 

förhandlingsförmåga genom de många val som finns och enkelheten i att skaffa information 
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samt skapar substitut. Allt detta leder till ökad konkurrens mellan företagen bland annat 

gällande pris.
129

 

Trots Internets fördelar såsom tillgängliggörande av information, underlättande av försäljning 

mellan kunder och säljare samt underlättande av inköp, marknadsföring och distribution, blir 

det svårare för företag att ta till vara på dessa fördelar i form av vinst. Exempelvis hjälper 

Internet kunder att hitta information och ger dem många valmöjligheter vilket leder till 

hårdare konkurrens som i sin tur påverkar priset. Detta gör att företag måste sälja för ett lägre 

pris för att fortsätta vara attraktiva på marknaden och resulterar inte i lika hög vinst.
130

 Detta 

negativa synsätt gällande Internets relation till vinst kan ifrågasätta optimismen kring Internet. 

En positiv syn på Internets påverkan berodde på det fokus som lagts på vad Internet kunde 

åstadkomma och anpassningen till fenomenet istället för att fokusera på hur Internet 

påverkade industrins struktur. Många trodde även att Internet skulle leda till ökad vinst inom 

de olika branscherna och de så kallade ”first movers” skulle, på grund av deras stora nätverk, 

tillhandahålla högre vinst samt konkurrensfördelar.
131

  

Följderna av Internets påverkan har blivit att varken värde eller innovationer endast kan 

skapas och behållas inom en organisations gränser.
132

 Prahalad & Ramaswamy hävdar att 

värdeskapande genom lönsam tillväxt endast kan komma från innovation. Organisationer runt 

om i världen har upptäckt att det krävs ett nytt synsätt för att kunna ha ett framgångsrikt och 

hållbart företag. För att kunna skapa värde för kunden bör kunden få skapa sin egen 

konsumtionsupplevelse, vilket i sin tur gör att kunden är med och skapar värde för dem 

själva.
133

 

4.3.1 Betydelsen av värdeskapande och affärsmodeller vid innovation 

Utifrån vår empiri insåg vi att det fanns skillnader hos fallföretagen i värdeskapande. 

Innovation leder företagen framåt och de måste hitta nya sätt att skapa värde på. Detta kan 

vara svårt i livsmedelsbranschen som är så pass traditionell. Därmed blir affärsmodellen 

viktig för att förstå sin strategi och sina vägval. Denna teori förklarar värdet av en 

affärsmodell när innovationen tar över. 
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Att fånga och utnyttja värdet och användbarheten ur nya teknologier är inte helt lätt och 

ytterst få lyckas. Det är en förlust för många företag att satsa kapital i en investering som 

sedan inte bringar inkomster och framgångar. Enligt Chesbrough finns det två sätt att fånga 

värdet i nya teknologier; genom att integrera teknologin i den befintliga verksamheten eller att 

lansera nya satsningar inom nya affärsområden.
134

 Det är viktigt att teknologin är anpassad till 

marknaden och de tekniska omständigheterna inom verksamheten.
135

 Det kan komma att 

krävas att företaget utformar nya affärsmodeller för att ha möjlighet att använda teknologin i 

rätt syfte. 

För att säkerställa att resurser nyttjas till fullo krävs det att företag har en klar strategi och full 

vetskap om affärsmodellen. Enligt Ansoff ska en strategi agera som en plan för att alliera 

företaget med dess hot och möjligheter på marknaden.
136

 Det finns skillnader mellan 

affärsstrategi och bolagsstrategi. Ett företag har vanligen flera olika affärsstrategier medan de 

endast har en bolagsstrategi. En affärsstrategi uttalar företagets val av produktalternativ och 

marknader inom olika divisioner, medan bolagets strategi är enhetlig och gäller i ett längre 

perspektiv.
137

 Därmed är det ytterst viktigt att strategier följer samma linje och att de 

tillsammans utnyttjar företagets styrkor. 

Affärsmodellen i ett företag är avgörande för dess framgångar och verksamhet. Definitionen 

av en affärsmodell är enligt följande: ”hur ditt företag ämnar skapa värde på marknaden. Den 

består av en unik kombination av produkter, tjänster, image och distribution som företag 

erbjuder. Även inkluderat är värdet och organisationen av anställda och infrastrukturen som 

används för att skapa värde.”
138

 Chesbrough understryker betydelsen av affärsmodeller idag 

när allt fler företag använder sig av e-handel. Det har skapat ytterligare sätt att verka på och 

skapat nya affärsmodeller. 

En affärsmodell består av följande:  

- Ett tydligt värdeskapande 

- Ett identifierat marknadssegment 

- En värdekedja som skapar och distribuerar värdet 

- En kostnadsstruktur och vinstpotential 
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- Förklarar läget för företaget inom nätverket av leverantörer och kunder 

- En konkurrenskraftig strategi som utmärker företaget
139

 

 

Figur 5 En affärsmodells samspel mellan teknologiska och ekonomiska perspektiv Källa: Chesbrough & 

Rosenbloom (2002) 

När en ny teknologi inte passar in i den befintliga affärsmodellen krävs det att en annorlunda 

formuleras för att nyttja den nya teknologin. Genom att skapa en ny affärsmodell kan nya 

kunder tillfredsställas och öka ut marknaden. Det viktigaste i en affärsmodell i samband med 

innovationer är att den teknologiska kärnan innefattar en genomförbar ekonomisk strategi. 

Många aspekter måste tas an för att skapa en slagkraftig affärsmodell och därmed är det svårt 

att lyckas. Den teknologiska aspekten samspelar inte alltid med det sociala och ekonomiska 

vilket kan leda till innovationer som inte tillfredsställer rätt kunder. Inte bara dessa inkluderas 

utan även marknadens osäkerhet vilket skapar hög komplexitet.
140

 

En affärsmodell är oftast inte självklar utan måste arbetas fram i flertalet försök och testas mot 

marknaden innan framgångar nås.
141

 Chesbrough anser att arbetet i att omformulera modeller 

är det som skapar värde och framgång då det skapar lärande.
142

 De påvisar att det är vanligt 

förekommande med uppkommande affärsmodeller utanför den befintliga vid innovationer.
143

 

Tre viktiga steg måste tas i aspekt vid en förändring av en affärsmodell: 
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- Undersök möjligheten att tillfredsställa en riktig konsument och utveckla ett 

kundvärde 

- Gör en plan över hur organisationen ska tillfredsställa kunden med vinst 

- Jämför ny affärsmodell med existerande affärsmodell för att se hur du måste förändra 

den och vilka nya resurser som krävs för att möjliggöra kundens förväntningar
144

 

4.3.2 Business Model Innovation 

I och med Internets utveckling måste företagen vara innovativa och skapa nya affärsmodeller 

för att generera konkurrensfördelar. Denna process kan vara komplex och gör det svårt att 

finna en relevant affärsmodell. I fallföretagens situation var betydelsen av nya affärsmodeller 

viktig när e-handeln intog marknaden för att möjliggöra en utveckling. På så sätt krävdes 

denna teori för att belysa de nödvändiga delarna av en framtida affärsmodell. 

Ökningen av konkurrens och utveckling i flertalet industrier leder till förkortade livscykler för 

affärsmodeller. Även yttre faktorer såsom sociala och ekologiska påverkar företagens 

strategier och verkar för högre nivå av innovation. Detta har lett till det som kommit att kallas 

Business Model Innovation där företag finner nya vägar att skapa konkurrensfördelar och 

tillväxt.
145

 Innovation av affärsmodellen innebär inte enbart förändring av produkt eller tjänst 

utan framförallt att förbättra aktiviteter runt omkring. När två eller flera element har 

förändrats och levererar värde på ett nytt sätt har företaget genomfört Business Model 

Innovation.
146

 Detta möjliggör för företag att stå sig starka i hård konkurrens där imitation av 

produkten är enkel genom att anpassa sig till ny teknik. Det är oerhört svårt och komplext 

men lyckas företaget med Business Model Innovation finns det goda chanser för höga 

inkomster.
147

  

Innovation kan genomföras på flera sätt. När konkurrensen är hård finns chanser för 

etablerade aktörer att slå tillbaka mot konkurrensen genom att utveckla ett alternativ som 

erbjuder mer på ett annorlunda sätt. Möjligheterna är även stora att lyckas då det finns ett 

starkt varumärke i bakgrunden. Med varumärkets styrka kan nya marknader nås genom att 

utnyttja kunskapen och kundernas förtroende.
148

 Då det är betydligt mer komplext att utveckla 

en alternativ affärsmodell än att förändra produkter finns flera problem som kan dyka upp. 
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Exempelvis svårigheter i att bygga vidare det nya konceptet och nå tillväxt, eventuellt lägga 

ner olönsamma projekt då de krävt tid och kapital samt misstro om framtiden genom att 

endast se i historien.
149

 Vid implementering av nya modeller kan det vara viktigt att vara först 

samt att få verksamheten att växa för att nå mark. Dessutom måste etablerade företag ta beslut 

angående om nya modeller ska integreras i verksamheten eller separat.
150

 

Business model canvas är ett verktyg som ska skapa förståelse, kreativitet och diskussioner i 

byggandet av en attraktiv affärsmodell.
151

 Detta canvas är byggt från nio byggstenar som 

täcker de fyra grundläggande affärsområdena; kunder, erbjudande, infrastruktur och finansiell 

kraft.
152

  

De nio byggstenarna är: 

- Kundsegment som företaget vill tillfredsställa 

- Värdeskapande tjänster och produkter som löser en kunds problem/krav 

- Distributionskanaler som används för att sammanföra kund och produkt 

- Kundrelationer som skapas inom varje segment 

- Inkomster som genereras med hjälp av framgångsrikt värdeskapande 

- Resurser som krävs för att erbjuda kunden värde 

- Viktiga aktiviteter som utnyttjar resurserna rätt 

- Relationer inom och utanför företagets ramar 

- Kostnadsstruktur
153
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Figur 6 Business model canvas Källa:http://shanmai.files.wordpress.com, 2010-05-07 

Med de värdeskapande produkterna/tjänsterna tillfredsställs olika kundkrav. I affärsmodellen 

är det viktigt att klargöra vad kunderna ska erbjudas. Det kan handla om att erbjuda något 

nytt, något bättre, en skräddarsydd produkt, högt värde eller helt enkelt det lägsta priset. 

Beroende på ditt unika erbjudande lockar du olika kundsegment.
154

 I samband med att du 

erbjuder kunden ett värde kommer resterande byggstenar att växa fram genom att olika 

erbjudanden kräver olika resurser. Vilka distributionskanaler, resurser och aktiviteter som 

krävs varierar med varje affärsmodell.
155

  

Internet har skapat förutsättningarna som krävs för e-handel. En affärsmodell klargör vilka 

strategier som krävs för att skapa en lyckad e-handel. Genom en affärsmodell påvisas 

betydelsen av värdeskapande i alla sorters företag för att skapa konkurrensfördelar och 

tillväxt. 
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5. Empiri 
 

Kapitlet presenterar insamlad data, indelat efter fallföretag. Avsnittet inleds med en översikt 

av insamlad empiri i en tabell. De uppdelade företagen följer en struktur där tre olika teman 

tas upp. Dessa följer de teoretiska referensramarna för att skapa ett enhetligt mönster som 

även återkommer i analysen. De tre temana är Förutsättningar för att lyckas idag, Problem 

och hinder på livsmedelsmarknaden samt Innovation och framtiden. 

 

Som tidigare nämnt utgår vi från våra teoretiska referensramar i presentationen av insamlad 

empiri. Detta för att skapa ett sammanhang i studiens olika avsnitt. Empiriavsnittet inleds med 

en tabell som ger en kortfattad överblick av våra fallföretag; Hemmalivs.se, 

Marketonline.se/helsingborg samt Mataffären.se. Denna är utformad efter fakta och bakgrund 

för att skapa en helhetsuppfattning av företagen och dess verksamheter. Vidare är varje 

fallföretag indelat efter tre teman för att sammankoppla empirin med teorin. Vid 

sammanställning av empirin var utgångspunkten i valda teorier. Det inledande temat 

Förutsättningar för att lyckas idag, hänvisar till teorierna om Strategiska förutsättningar, där 

företagens bakgrund, sätt att agera samt lärdomar av e-handel belyses. Problem och hinder på 

livsmedelsmarknaden har inspirerats av ”Jakten på den värdefulla måltiden”, där trögheten i 

denna komplexa bransch diskuteras. Då innovation var en faktor till utvecklingen av e-handel 

diskuteras detta ämne tillsammans med Internets påverkan både i empiri och teori för att 

fastställa framtiden och dess möjligheter eller begränsningar. 
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5.1 En översikt över insamlad empiri 

 Hemmalivs.se Marketonline.se Mataffären.se  

Bakgrund Startade 2007 som 

renodlad nätbaserad 

livsmedelsbutik av 

Magnus Johansson och 

Johan Eriksson 

Startade maj 2009 av 

Robert Engel i regi av 

Marketonline.se med 

ICA Maxi i ryggen 

Startade september 

2007 av Claes Hessel 

och Niklas Zeitlin som 

en satellit till Coop 

Verksamhet Är verksamma i 

Helsingborg, Malmö, 

Lund, Göteborg och 

snart även Stockholm. 

Arbetar främst mot 

privatpersoner 

Är verksamma i 

Helsingborgsområdet 

där de arbetar mot 

företagskunder. Lokala 

ICA-butiker har 

möjlighet att starta 

liknande verksamheter 

med Marketonline.se 

Är verksamma i Stor-

Stockholm och arbetar 

främst mot 

privatpersoner. Drivs 

separat från Coop men 

har deras varumärke 

och hjälp i ryggen 

Operationell 

verksamhet 

Samarbetar med 

Citygross och sköter 

plockning och leverans 

från deras butiker. Har 

en anställningspool 

med personal 

Plockar alla 

beställningar i egen 

butik och har egna 

anställda till e-

handelskonceptet 

Ett eget centrallager 

där alla beställningar 

plockas. Just-in-time 

lager där varor 

levereras dagligen 

Leveranskostnad Varierar, ca 100 SEK 90 SEK 85 SEK 

Dagens läge Har nu en stadig 

framväxt och 

expanderar i flera 

städer. Arbetar på att 

utveckla IT-systemet 

och kundtjänst 

Har en stark marknad i 

Helsingborg där fler 

kunder finns att nå. 

Arbetar med att bygga 

upp en kundbas och att 

utöka området 

Utökar i Stockholm 

och vill skapa en vana 

hos konsumenterna. 

Har kapacitet till stor 

volymökning 

5.2 Hemmalivs.se  

Hemmalivs.se är en renodlad nätdriven livsmedelsbutik med sin bas i Helsingborg. 2007 

startades företaget av Magnus Johansson och Johan Eriksson då de ansåg att det saknades ett 

effektivt sätt att handla mat på Internet.
156

 Magnus och Johan har båda ett långt förflutet inom 

ICA vilket gett dem goda kunskaper om livsmedelsbranschen och förutsättningar för att driva 

utvecklingen vidare, i form av e-handel.
157

 Idag bedriver de sin verksamhet i Helsingborg, 
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Malmö, Lund, Göteborg och inom kort även i Stockholm. Företagets historia är kort men 

intensiv och de har kämpat med motgångar. Sedan starten i november 2007 har företaget gjort 

flertalet emissioner för att införskaffa kapital till verksamheten. Hemmalivs.se’s koncept är att 

leverera livsmedel hem till kunden på ett effektivt och även miljövänligt sätt. Genom att 

handla på Hemmalivs.se förkortar du tiden det tar för varan från leverantör hem till dig.
158

 

Hemmalivs.se samarbetar idag med Bergendahls i fråga om produkter, på så sätt att alla varor 

tillhandahålls av Citygross butiker.
159

  

Hemmalivs.se riktar sig främst mot förändringsbenägna privatpersoner, främst kvinnor, i 30-

50 årsåldern med en inkomst över medelnivå, har småbarn och är dubbelarbetande. Det är en 

målgrupp som ofta bor i innerstaden och arbetar mycket vilket ofta leder till mindre tid för 

vardagssysslor. Därför kan Hemmalivs.se fylla deras behov och ge dem mer tid för annat än 

att handla livsmedel. De säljer delvis även till företag och främst då inom vård, skola och 

omsorg. Andelen kunder är ungefär 80 % privatpersoner och 20 % företagskunder.  

Processen från beställningen på Internet till leverans hem till kunden är max 24 timmar, under 

förutsättningen att kunden beställer innan klockan 06.00. Kunden har möjlighet att beställa 

och välja varor exakt efter sina egna behov, med en minimibeställning på 500 SEK. Det 

tillkommer fraktkostnad som varierar på leveransområde, på cirka 100 SEK. Kunden väljer 

det tidsmönster för leverans som passar bäst. Ju snävare tidsmönster desto dyrare blir det. 

Betalning sker med kort via Internet. När beställningen är gjord plockas ordern i Citygross-

butiker och levereras sedan till dörren.
160

 Hemmalivs.se’s priser ligger något över medel med 

ett prisindex på 115 jämfört med cirka 90 för ICA Maxi och Citygross. Dock ingår det i deras 

prisstrategi att nå en nivå på 105.
161

 

5.2.1 Förutsättningar för att lyckas idag 

Magnus Johansson och Johan Eriksson såg potential i e-handel av livsmedel och trodde på en 

växande marknad där det ännu inte fanns många aktörer. Med sina erfarenheter från ICA och 

branschen i allmänhet satsade de helhjärtat på konceptet Hemmalivs.se. Noga undersökningar 

om marknaden tydde på ett stort intresse. Med kontakter inom Bergendahlsgruppen och ICA 

erhöll de användbar information gällande tidigare misslyckanden inom e-handel samt viktiga 
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aspekter att tänka på. Dock stämde inte förväntningarna Magnus och Johan hade med 

verkligheten då volymen av beställningar inte förverkligades. I starten byggde de upp ett 

centrallager med logistik som skulle klara av höga volymer. Dock var detta ett stort 

risktagande med höga fasta kostnader som inte fungerade och idag har de ändrat strategi 

genom att istället plocka varor i de butiker de samarbetar med. 

Magnus Johansson anser att det finns flera anledningar till att e-handel av livsmedel inte var 

en lönsam marknad i Sverige på 1990-talet. Logistiklösningarna och de höga förväntningarna 

hade stor betydelse då dagligvarukedjorna inte kunde leva upp till vad de lovade. Det fanns 

stora problem i att leverera produkterna effektivt och att få verksamheten att gå runt med höga 

fasta kostnader. Sverige var framgångsrika inom IT och kända för sin snabba utveckling 

under tidigt 1990-tal vilket talade för en lyckad satsning. Näringslivet hade dock en övertro på 

mognad inom IT hos befolkningen och därför skedde lanseringen av e-handel av livsmedel 

alltför tidigt. Däremot lyckades flera länder utomlands, bl.a. Storbritannien, satsa på denna 

affärsmodell alldeles rätt i tiden. Precis när ICA och Coop lade ner sina satsningar öppnade 

Tesco i Storbritannien sin nätbutik och hade stora framgångar, även idag. Misslyckandena i 

Sverige har lett till att de stora kedjorna inte vågat satsa igen och därmed såg Hemmalivs.se 

att det fanns stora möjligheter. Magnus menar på att de små aktörerna idag kommer att driva 

på utvecklingen för att sedan låta de stora kedjorna ta efter. Hemmalivs.se’s samarbetspartner 

Bergendahls har idag ingen egen nätbutik. Enligt Magnus beror det på de stora riskerna och 

höga kostnaderna som de inte kan motivera om de inte med säkerhet vet att det är ett 

fungerande koncept. 

En av fördelarna för Hemmalivs.se som nätdriven butik anser Magnus vara att de når ett 

bredare område än vad fysiska butiker gör. Detta gör att de har större möjligheter. För Coop 

och ICA som har etablerade butiker finns risken att de stjäl kunder från de egna butikerna i 

området till Internet istället. Dock innebär det en stor nackdel i att inte ha ett välkänt 

varumärke bakom sig då det automatiskt skapar en kundkrets och igenkänning. 

5.2.2 Problem och hinder på livsmedelsmarknaden 

Att driva en nätbutik för livsmedel är inte enkelt och det finns flera problem att ta i aspekt. Ett 

problem är att möjligheten för kunder att se och känna på varan inte finns. Detta kan 

avskräcka kunder från att handla på Internet då de ej vet hur kvaliteten på varan är, vilket 

endast kan lösas med att inge förtroende. För Hemmalivs.se är det mycket viktigt att 
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kvaliteten är hög och att kunden ska bli nöjd. Däremot är det svårt att tillfredsställa kundernas 

alla önskemål om hurdan en vara ska vara. Detta är något Hemmalivs.se arbetar med att 

utveckla i framtiden. Något som kunderna ofta är omedvetna om är att e-handel bidrar till en 

mer hygienisk behandling av varorna. Enligt Hemmalivs.se ”berörs ett äpple i en 

livsmedelsbutik 17 gånger medan hos Hemmalivs.se berörs det endast en gång med handskar 

på”.   

De arbetar idag med en delvis bemannad kundtjänst. Då en fullt bemannad kundtjänst är 

kostsamt försöker Hemmalivs.se göra allt de kan för att tillfredsställa kunden omedelbart för 

att undvika problem. Dock arbetar de med en kontinuerlig kontakt med aktiva och inaktiva 

kunder för att locka till fler köp och ge förmåner. På detta sätt anser sig Hemmalivs.se kunna 

kompensera för den förlorade service som en kund egentligen kan få i en fysisk butik. 

Ytterligare ett problem som Hemmalivs.se arbetar med är att förminska beställningstiden för 

varje kund. Kunden ska känna att det är värt och tidsbesparande att köra sina livsmedelsinköp 

på Internet. Att Hemmalivs.se är något dyrare än ordinära livsmedelsbutiker är till stor del på 

grund av att de inte har ett eget lager, vilket hade förbättrat förhandlingsläget. Detta är något 

de ständigt jobbar med för att förbättra då de tror att det lockar fler kunder med ett lägre pris. 

Däremot är inte fraktkostnaden något som kunderna anmärker på. 

Ungdomar är idag inte en stor målgrupp och inte heller återkommande kunder vilket lett till 

att Hemmalivs.se inte prioriterar unga. Däremot anser de att ungdomarna kommer att bli 

lönsamma kunder i framtiden då de är förändringsbenägna och besitter hög kunskap och vana 

inom IT. 

Konkurrensen på marknaden är idag relativt låg och aktörerna få. I Stockholm finns flest 

aktiva aktörer och Hemmalivs.se ser Mataffären.se som den största konkurrenten. NetXtra är 

den enda aktören som överlevde den första vågen och har stannat kvar ända till idag. De har 

dock höga priser och är inte särskilt lönsamma men ändå en fungerande tjänst. Med fler 

konkurrenter i antåg ser Magnus Johansson möjligheter till en utvecklad marknad som leder 

till att detta handelssätt till slut att bli ett fenomen. 

5.2.3 Innovation och framtiden 

Med kunskapen och vanan om Internet i Sverige finns det goda möjligheter för denna strategi 

att lyckas inom livsmedelsbranschen enligt Magnus Johansson. I Sverige har en hög andel av 
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befolkningen bredbandsuppkoppling och ett intresse för utveckling, vilket talar för goda 

chanser att lyckas. Genom att ge kunden vad de vill ha på ett enkelt och tryggt sätt är ett 

vinnande koncept. För att lyckas hela vägen ut är det viktigt att ha en väl fungerande hemsida 

och tjänst utan problem vilket Hemmalivs.se är medvetna om. ”Dagens lösning är inte 

framtidens lösning”, säger Magnus och därmed är det nödvändigt med vidare utveckling. De 

egenskaper som krävs är fungerande logistik och IT, slagkraftig marknadsföring och att nå en 

mer nationell marknad. I dagens läge erbjuder de flesta aktörerna på marknaden relativt lika 

tjänster. Magnus tror att det är viktigt att på något sätt differentiera sig i framtiden och de 

hoppas att de i höst kan leverera en ny och annorlunda lösning. 

Den strategi Hemmalivs.se arbetar med för att vara lönsamma är att ha lägsta möjliga break-

even nivå, en låg risk och utöka till ett stort täckningsområde för att ge fler möjligheter till 

marknadsföring. Det är viktigt för dem att ta fler andelar i landet för att kunna marknadsföra 

både lokalt och nationellt då det ger större genomslagningskraft. På det sättet kan de bygga ett 

starkt varumärke från grunden. 

Magnus tror på en positiv framtid för denna affärsmodell, dock kommer e-handel av 

livsmedel aldrig nå lika höga siffror i andel som böcker och resor. Däremot finns det stora 

möjligheter för en hög omsättning, till stor del på grund av de frekventa köpen. I länder 

utanför Sverige är e-handel av livsmedel på en nivå av ungefär 3-5% av den totala 

livsmedelshandeln.  Dessutom är framtidsutsikterna goda då Sverige är på väg ut ur en 

stundande lågkonjunktur vilket endast kan påverka branschen positivt. Internet och livsstilen 

har fört med sig en trend som höll i sig och är idag vardag. Därmed tror Magnus att det finns 

goda chanser för denna bransch att utöka och att handeln kommer flyta samman allt mer, 

såsom för Tesco i Storbritannien. Du kommer inte längre att bara handla livsmedel från din 

nätbutik utan även handla allt annat för att förenkla vardagen. Framtidens nätbutik för 

livsmedel är som en ICA Maxi där du hittar allt från kläder till livsmedel, ett one-stop.  Målet 

för Hemmalivs.se och Magnus är att inom 24 månader nå en utväg och bli uppköpta av ett 

större bolag genom att ha nått en lyckad bas för e-handel av livsmedel. 
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5.3 Marketonline.se/helsingborg (ICA Maxi Helsingborg) 

ICA är idag ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag och ett företag med 2230 egna och 

handelsägda butiker i Norden.
162

 Dock har de inte en nationell nätbutik idag utan enskilda 

lokala butiker har gjort egna satsningar. En av dessa är ICA Maxi Helsingborg som år 2009 

genom sitt samarbete med Marketonline.se startade konceptet, Marketonline.se/helsingborg, 

med Robert Engel i spetsen. Marketonline.se grundades redan år 2007 för att bistå med ett 

komplett IT-system till de lokala ICA-handlarna och därmed möjliggöra en e-handel. 

Marketonline.se är dotterbolag till Ducorp Invest AB och drivs av Garth Dupree och Mikael 

Karlsson.
163

 De ser sig som en oberoende organisation trots att de finns synliga på ICA Maxi 

Helsingborgs hemsida, samt använder sig av ICA:s lager.  ICA Maxi Helsingborg anställde 

Robert Engel som näthandelsansvarig när de insåg att det fanns potential inom e-handel, med 

inriktning mot företag. Robert, med sin tidigare erfarenhet inom ICA koncernen samt 

egenföretagare, ansågs lämplig och snart var processen igång.
164

 

Företaget har inte valt att marknadsföra sig som billigaste livsmedelbutiken online, utan 

betonar istället deras förmåga att leverera snabbt och effektivt, med förmånlig kredit samt en 

hög kundservice. Kunden kan antingen välja mellan att beställa innan klockan 17.00 och få 

sina varor levererade morgonen efter eller att beställa klockan 10.00 på morgonen och få 

leveransen på eftermiddagen. Vidare har företaget inget minimibelopp för kunden, vilket 

många av deras konkurrenter har, utan kunden har friheten att beställa så mycket eller lite som 

de behagar. Dock tillkommer en leveranskostnad på 90 SEK vid varje inköp. Företaget 

använder sig av ICA Maxis lager, där Marketonline.se’s egna medarbetare handplockar de 

varor som skickas ut till kunderna. Robert själv ansvarar för att varorna är till kundens 

belåtenhet för att undvika klagomål och är även med vid första mötet med kunden för att 

skapa en personlig kontakt.
165

 

5.3.1 Förutsättningar för att lyckas idag 

Robert Engel menar på att det misslyckande som e-handel av livsmedel fick erfara för 15 år 

sedan berodde på en outvecklad logistik kombinerat med fel positionering genom val av 

målgrupp. Med målgrupp menar han att de valde att fokusera på privatpersoner istället för 
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företag. Han anser det vara ett misslyckat koncept om inte ett välfungerande logistiksystem 

existerar som kan hantera denna sorts kundbas. Huvudsakliga anledningen till ICA Maxis 

strategiska val, att vända sig till företagskunder, är deras förståelse för den tidsbrist som 

företag möter i vardagen. Det kan bli betydligt mer kostsamt för ett företag att låta anställda 

inhandla de varor som behövs, till skillnad från att betala den fraktavgift på 90 SEK som 

tillkommer när de handlar på Marketonline.se. Anledningen är att en skälig timlön är betydlig 

högre än 90 SEK samtidigt som den anställde kan utnyttja tiden för privata ärenden. 

Även då Marketonline.se betonar att de inte drivs av ICA Maxi, har de fortfarande fördelen av 

det starka varumärket i ryggen. Det som huvudsakligen förespråkar Marketonline.se’s goda 

förutsättningar på marknaden är deras grundliga prisundersökning kombinerat med bra kvalité 

och brist på direkta konkurrenter. Att starta e-handel var gynnsamt för ICA Maxis tillväxt då 

de nått ut till en ny kundgrupp. Företagets strategi, att fokusera på företagskunder, har lett till 

lönsamhet och en stabil grund för vidare utveckling.  

Vidare är det relevant för en nätbutik att ha en fungerande logistik. Det är viktigt att inte 

glömma bort anledningen till varför kunden valt att handla online. För företagskunder är det 

tidsbesparandet som lockar, därför är det viktigt för Marketonline.se att undvika förseningar 

och felleveranser. Även hemsidan måste fungera på ett snabbt och effektivt sätt så att kunden 

inser hur enkelt det är att beställa online. Marketonline.se har en designad hemsida där 

kundens tidigare inhandlingar sparas automatiskt för att göra nästa besök smidigare.  

Robert betonar tyngden av att förstå att relationen till kunden är mycket viktig. 

Marketonline.se har valt att driva en organisation som betonar service, där Robert alltid finns 

tillgänglig för sina kunder. Detta har hjälpt Marketonline.se att skaffa sig trofasta kunder som 

återkommer veckovis. Marketonline.se har sex medarbetare som är i samförstånd med vad 

som krävs för att hålla kunden nöjd. Under hela processen arbetar Robert kontinuerligt med 

att lära upp medarbetarna.  

5.3.2 Problem och hinder på livsmedelsmarknaden 

Ett första problem som måste övervinnas enligt Robert Engel är att skapa en ömsesidig 

relation med kunderna där företaget måste kunna leverera det som erbjuds. I och med att 

kunden förlorar möjligheten att känna och se på varan vid konsumtionsprocessen, är det en 

första prioritet för en nätbutik att kunna erbjuda hög kvalité och standard på sina varor. För att 

undvika problem har Marketonline.se en hemsida där kunden kan fylla i sina specifika 
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önskemål. Exempelvis finns det möjlighet att meddela om vilket bäst-före-datum som 

föredras på varan eller i vilken mognadsfas en frukt eller grönsak ska vara i.   

Robert förklarar att säkerheten alltid varit en återkommande faktor gällande kundens lojalitet. 

Utan en situation där kunden inte känner sig 100 % trygg i sin konsumtion uppstår en säker 

väg till konkurs, menar han. Därför har Marketonline.se valt att använda sig av fakturering 

istället för betalning via kreditkort online. Detta förespråkar inte bara en säkrare betalning, 

utan även att priset på varorna skapar mindre uppmärksamhet då det oftast inte är den som 

beställer som betalar fakturan.  

Marketonline.se är medvetna om vilka olika aktörer som samspelar på marknaden, men finner 

inte dessa vara något hot. Dels för att konkurrenterna främst marknadsför sig gentemot 

privatpersoner och dels för att de inte har det kapital eller marknadsposition som ICA Maxi 

Helsingborgs e-handel innehar. 

5.3.3 Innovation och framtiden 

Även då Marketonline.se hävdar att ha ett så kallat ”business to business” (B2B) arbetssätt är 

mest gynnsamt i nuläget, vill de inte utesluta ett samarbete med privatpersoner i framtiden. 

Dock betonar Robert Engel att detta inte kommer ske förrän företaget har en logisktik och 

struktur som kan hantera en ny och bredare kundbas som både är mer priskänsliga samt ställer 

högre krav. Vidare menar Robert att av de cirka 10 000 företag som finns inom Helsingborgs 

stadsgräns så har Marketonline.se ingen logistisk lösning eller förmåga till att bistå alla dessa 

idag. Företaget måste få chans att växa och skapa en stabil grund innan en alltför stark tillväxt 

kan ske.  

Robert menar vidare att det är oundvikligt för företag att ignorera e-handelns enorma 

potential. En framväxande generation av vana datoranvändare gör att e-handel kommer att 

fungera som ett komplement till de traditionella livsmedelsaffärerna och utgöra en 

nödvändighet för alla livsmedelsbutiker i framtiden.   

Konceptet, det breda sortimentet, ett funktionellt lager, lägre prissättning och en utvecklad 

arbetsprocess gentemot kunder anser Robert vara de viktigaste möjligheterna Marketonline.se 

har för en stabil tillväxt. Han menar att e-handel inte är en tillfällig fluga, utan ett koncept som 

alla företag måste ta vara på för att hållbart växa på marknaden.  



51 

 

För tillfället agerar Marketonline.se ensamma i Skåne inom ICA-koncernen, men ICA Maxi 

Västra Hamnen har redan startat grundarbetet för en expansion online. ICA Maxi Helsingborg 

kommer agera som en stöttande aktör då Västra Hamnen kommer använda sig av ett liknande 

koncept. Vidare har Robert en stark tro på att Marketonline.se kommer utvecklas och fungera 

på en nationell nivå från ICA-koncernen där de inte begränsas av stadsgränser, vilket är en av 

e-handelns fördelar. 

5.4 Mataffären.se (Coop) 

Coop är en av de största dagligvarukedjorna i Sverige och har ca 760 butiker runtom i 

landet.
166

 Efter ICA är Coop ledande på marknaden med 21,5%.
167

 Mataffären.se är en 

Internetbaserad livsmedelsbutik som startades 2008 när Coop gav Claes Hessel och Niklas 

Zeitlin, som tidigare arbetat på NetXtra, uppdraget att starta Mataffären.se. De ingår i KF-

koncernen som en självständig del. Anledningen till satsningen var att de upplevde en ”vit 

fläck” på marknaden för livsmedel via Internet. Claes och Niklas fick då i uppgift att utveckla, 

bygga upp, positionera, lansera och driva Mataffären.se. Internetförsäljningens andel är dock 

fortfarande minimal jämfört med den fysiska handeln, men procentuellt ökar den mer.
168

 

Företaget är en KRAV-certifierad dagligvaruhandel som endast bedrivs i Stockholmsområdet 

och är fristående men samtidigt en satellit till Coop där de vill påvisa samhörighet. Genom att 

vara fristående kan de snabbt anpassa sig till förändringar på marknaden. Varje vardag 

levererar de cirka 400 matkassar mellan klockan 9.00–22.00 inom 24 timmar efter beställning. 

Processen innebär att kunderna beställer sina varor via Internet och loggar då in som antingen 

privat- eller företagskund. Inköpen sker vanligtvis inte via prenumerationer utan helt utifrån 

kundens efterfrågan.  För att en hemleverans ska bli möjlig måste de handla för minst 500 

SEK med en leveranskostnad på 85 SEK. Konsumenterna väljer ett tvåtimmarsintervall då de 

vill ha sina varor levererade och kan smidigt betala sin beställning med kontokort vid 

leverans, för att garanteras hög säkerhet.  

Unikt för Mataffären.se är att de har ett eget centrallager, som innebär ett fristående varulager 

utan koppling till Coops butiker. Alla beställningar plockas där vilket ger möjlighet till högre 

kapacitet och effektivitet då de inte samarbetar med butik. Det unika med deras centrallager 

utgörs av ett just-in-time koncept som garanterar dagsfärska varor. Ett tekniskt system ser till 
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att beställningarna plockas rätt och förvaras i rätt temperatur för att sedan köras ut i 

miljövänliga biogas-bilar till kundernas hem. Mataffären.se´s målgrupp är moderna, 

dubbelarbetande småbarnsföräldrar men även små- och medelstora företag samt vård- och 

omsorgsföretag. Verksamheten består av 70 % privatkunder och företagen representerar då de 

resterande 30 %. 

5.4.1 Förutsättningar för att lyckas idag 

Med Claes Hessels och Niklas Zeitlins erfarenheter från NetXtra startade Mataffären.se som 

en specerihandel fast med en modernare inriktning. Claes förklarar att de byggt upp företaget 

på tre byggstenar; de vill vara miljövänliga, ekologiska samt ha ett socialt ansvar som leder 

till hög kvalitet och närhet till konsumenten. I deras strategi ligger att alltid ha färska varor 

som levereras till deras lager natten innan de körs ut till kunden vilket säkerställer färskhet 

och kvalitet. Detta i sin tur leder till enkelhet och tidsbesparing. De ger hög service till kunden 

för att du ska få det du efterfrågar. Genom goda avtal med utvalda leverantörer säljer de 

endast varor av högsta kvalitet samtidigt som de vill göra det enkelt och tidsbesparande för 

kunden. 

De logistikproblem som fanns på 1990-talet och även idag för företag som väljer att packa 

sina varor i butiker besitter inte Mataffären.se. De har en bra logistisk lösning samt ett mycket 

väl fungerande IT-system som heter NOVA. Tack vare en relativt hög omsättning fungerar 

detta alternativ väl och de har även kapacitet för en volymökning. 

En annan aspekt på problem inom branschen är Internetanvändandet. För 10 år sedan 

ändrades ett beteende där Internet började användas mer av folk i alla åldrar. Det fanns en vit 

fläck inom denna bransch men ingen agerade. Claes tror det uteblivna agerandet beror på att 

det inte fanns något behov för aktörerna på grund av den bristande konkurrensen. Ingen annan 

etablerad aktör startade e-handel på grund av stora kapitalinsatser och rädslan för att 

misslyckas igen. Nu har dock Coop genom Mataffären.se startat trenden och troligtvis följer 

de andra aktörerna efter. Coop har förr drivit utvecklingen inom denna bransch då de 

exempelvis tog stormarknader till Sverige och alltid har haft en miljömedvetenhet.  

Timing är en viktig del av branschen. I nuläget är strategin för Mataffären.se att ändra en 

vana. Deras resonemang är att en gång är ingen gång, två gånger är heller ingen gång men 

efter tredje köpet har ett beteende skapats. När de startade upp år 2008 såg marknaden ut på 

följande sätt: 
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 Det fanns en kraftig tillväxt inom e-handeln. 

 Det fanns ingen tydlig satsning inom dagligvaruhandeln och e-handeln. 

 Möjliggörande infrastruktur. 

 En mognad gällande Internet. 

 Know-how; Claes och Niklas besatt kunskapen eftersom de tidigare drivit NetXtra. 

Att ha Coop som varumärke i ryggen är positivt för Mataffären.se. Claes berättar att de inte 

använder detta för marknadsföring utan på grund av att kunderna vill ha Coops produkter 

samt då det ger dem möjligheter. Dessutom skapar det fördelar att verka som en fristående 

aktör då de har möjlighet att vara mer innovativa än vad de hade kunnat om de var en del av 

Coop.  Bilder och utseende på hemsidan är mycket viktigt för att nå kunderna och ge en 

rättvisande bild av varorna. Då de vill förmedla sin färskhet och kvalitet vill de skapa en 

hemsida som klargör detta. Deras mål är att tillfredsställa kunden fullt ut och att behålla en 

trogen kundkrets. Därför görs alla beställningar efter varje kunds specifika order.  

Mataffären.se satsar mycket på sina medarbetare. De är totalt 40 personer som arbetar för 

Mataffären.se och Claes anser att det måste vara roligt att jobba. Om de anställda arbetar med 

omsorg, driv, kvalitet och omtanke så blir processen mer effektiv och lönsam. För ”lönsamhet 

är viktigt”, säger Claes.  

5.4.2 Problem och hinder på livsmedelsmarknaden 

Enligt Claes Hessel dröjde satsningen på denna marknad på grund av att det inte existerar 

någon konkurrens i livsmedelsbranschen. Det finns tre stora aktörer som konkurrerar ut alla 

andra och dessa är ICA, Coop och Axfood. Eftersom de har makten har intresset varit lågt 

från nya aktörer att våga chansa. Dock anser Mataffären.se inte att företag som erbjuder 

enbart färdiga matkassar och prenumerationer är deras direkta konkurrenter på grund av att 

kunden fortfarande måste komplettera inköpen med exempelvis frukost och hygienprodukter. 

Det finns existerande konkurrenter såsom NetXtra i Stockholm och även om fler aktörer 

dyker upp på marknaden ser Claes det inte som ett större hot utan endast något som för 

utvecklingen vidare. 

Det finns nackdelar med livsmedel via Internet exempelvis då konsumenterna inte kan känna 

på sina produkter. Vad Mataffären.se istället erbjuder är att varorna aldrig berörs förutom med 

handskar samtidigt som kunden har valmöjligheter på såsom storlek på kött, mognadsfas på 
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frukt och grönsaker samt utgångsdatum. Det är helt enkelt kundanpassat och hygieniskt, vilket 

Mataffären.se måste bli bättre på att förmedla.  

Claes berättar att nu tävlar konkurrenterna om kundernas tid. Allting ska effektiviseras för att 

kunden ska hinna med så mycket som möjligt. De som handlar mest frekvent hos 

Mataffären.se är kvinnor i 30-44 årsåldern som är gifta eller sambos och har en utbildning 

med god inkomst. Denna sorts kund arbetar mycket samt har familj, vilket gör att 

handlingsprocessen måste gå smärtfritt till. Målet är att klara av en inhandling via Internet på 

ca 15 minuter för att sedan inom ett dygn få det levererat. 

5.4.3 Innovation och framtiden 

I framtiden kommer Mataffären.se fortsätta sin satsning med en kundorienterad utgångspunkt. 

De vill bli ännu mer storstadsmässiga och skapa relationer för att skilja sig från sina 

konkurrenter. Deras satsning kommer att ligga i ett nyhetsbrev som är anpassat till kunderna 

och deras inköpsvanor samt även att skapa ytterligare kontakter med leverantörer för att få 

förmånliga erbjudanden till kunderna.  

Claes tror inte att strategier som innebär att företag väljer att packa färdiga matkassar kommer 

hålla i längden. Eftersom det krävs att packandet av varor görs på förmiddagen för att 

butikerna ska vara så tomma som möjligt samt för att alla varor ska finnas. När alla kassar är 

packade ska de förvaras i butiken, detta tillsammans med varuutbudet gör det svårt att komma 

upp i de volymer som krävs för att bli lönsamma. 

Denna affärsmodell kommer enligt Claes Hessel aldrig fungera i småstäder. Detta på grund av 

att effektiviteten och kvaliteten kommer brista och på så vis lönsamheten och deras 

byggstenar. Konsumenters förväntningar och krav är även annorlunda i småstäder och det 

finns inte samma behov. Han har dock stora förhoppningar om en konstant ökning inom 

Sveriges storstäder och känner sig trygg i dagens situation. Målet för Mataffären.se är att bli 

”Stockholms största livsmedelsbutik”. 

Som kan utläsas från empirin finns många likheter mellan fallföretagen. De tänker relativt lika 

i fråga om målgrupp och vad som är viktigt i driften av en livsmedelsbutik på nätet. Däremot 

finns även flera stora skillnader som gör analysen av dessa företag intressant. Skillnader finns 

mellan att vara en etablerad aktör inom livsmedelsbranschen och att inta marknaden som ny 

och liten aktör. Bakgrund och kunskap är mycket viktigt vilket märks i framgångarna för de 
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tre fallföretagen. Dessutom har de alla avvikande logistik- och personallösningar som leder 

till olika förutsättningar inför framtiden. Utifrån respondenternas svar har vi även fått fram 

god information om vad kunderna finner relevant och nödvändigt vid inköp via Internet vilket 

kan diskuteras vidare. Företagens skillnader och förutsättningar ligger till grund för en 

diskuterande analys. 

 



56 

 

6. Analys 
 

Detta kapitel analyserar den insamlade empirin utifrån de teorier som tidigare presenterats 

och ligger till grund för senare slutsats. Syfte, empiri och teorier ställs i relation till varandra 

i ett upplägg som följer de teoretiska referensramarna. 

 

För att nå en djup och besvarande analys har teori och empiri relaterats till varandra. Detta 

leder till en diskussion kring våra frågeställningar och hur verkligheten faktiskt ser ut. Här 

granskas kritiskt huruvida teorierna stämmer överens med de verkliga fallen och om de ger en 

förklaring till olika händelser. Varje teori har knutits an till enskilda delar av empirin för att 

allt ska inkluderas och ha relevans. Därefter har vi genom interna diskussioner, med teori och 

empiri, kommit fram till lämpliga ställningstaganden. Utöver insamlad information har våra 

egna åsikter lyfts fram och samspelat med materialet för att ge vår synpunkt av situationen. 

Analysen presenterar diskussionen och processen som lett fram till svar av frågeställningarna 

nedan. Analysen är uppdelad efter varje separat frågeställning och framarbetad med hjälp av 

teorierna. Däremot har vi under arbetets gång märkt att frågorna besvarar varandra vid vissa 

tillfällen och därmed går in i varandra. Frågorna som besvaras är:  

 Varför är livsmedelshandeln online avsevärt mindre procentuellt jämfört med andra 

branscher? 

 Vilken är skillnaden mellan etablerade livsmedelsbutikers onlinesatsningar och 

renodlade nätbutiker? 

 Vilka strategier krävs för en lyckad e-handel bland de olika aktörerna? 

 

Dessa frågor har konstant fungerat som en bas för våra tankar i analys och slutsats. Att 

livsmedelshandeln online är avsevärt mindre än i andra branscher har besvarats av de teorier 

som diskuterar realtidsstrategier och även Wikströms studie angående trögheten på 

marknaden. Gällande skillnaden mellan etablerade aktörer och renodlade nätbutiker förklarar 

Porter vilka förutsättningar som finns för aktörerna. Till sist tillämpar vi teorierna om 

innovation och affärsmodeller gällande vilka strategier som är lämpliga inom e-handel. 
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De tre fallföretagen särskiljer sig i bakgrund, strategier och målgrupper. Hemmalivs.se 

startade som ny aktör på livsmedelsmarknaden med en renodlad Internetbaserad butik. De var 

innovatörer som drev utvecklingen framåt och har idag en verksamhet på flera orter. Deras 

kunder är främst privatpersoner. ICA Maxi Helsingborg bedrivs lokalt på initiativ av den egna 

butiken med hjälp av företaget Marketonline.se. De har varumärket ICA som grund och riktar 

sig endast mot företagskunder. Mataffären.se är i regi av Coop men som en separat 

verksamhet och bedrivs i Stockholmsområdet. De är de enda som har ett centrallager och 

satsar på en miljövänlig image mot privatkunder i storstaden.  

Då vår empiri och delar av teori utgår från etablerade och Internetbaserade företag ser vi 

Mataffären.se med Coop som representant för en etablerad livsmedelsbutik och Hemmalivs.se 

som representant för en renodlad nätbutik. Medan ICA Maxi Helsingborg även representerar 

en etablerad kedja, som dock riktar sig mot företag istället för privatkunder. Aktörerna agerar 

relativt lika i sina val och tankar och därmed anser vi att de valda fallföretagen svarar för en 

stor del av marknaden. 

6.1 Analys med utgångspunkt i strategiska förutsättningar 

Alla tre fallföretag var enade om varför det gick dåligt för Sverige på 1990-talet; de odugliga 

logistiklösningarna. Detta gjorde att företagen inte kunde leva upp till förväntningarna och 

leverera varorna. Robert Engel på Marketonline.se nämner även att felpositionering inom val 

av målgrupp var en anledning till misslyckande då det utan ett välfungerande system inte går 

att hantera kundgruppen privatpersoner. En annan aspekt som Claes Hessel från Mataffären.se 

trodde var den största anledningen till att satsningen inom denna bransch dröjde var att det 

inte existerar någon konkurrens på livsmedelsmarknaden. Då det råder oligopol i branschen 

har detta hindrat att mindre aktörer vågat chansa och eftersom ingen av de etablerade 

företagen agerade drevs inte utvecklingen framåt. Det har skapat en marknad som inte är 

särskilt innovations-benägen. De strategiska förutsättningarna för e-handel är förbättrade idag 

och enligt modellen nedan diskuteras drivkrafter och motkrafter. Mognaden hos kunderna 

gällande Internetanvändning har ökat och även teknologin samt logistiken är mer utvecklad 

vilket skapar de förutsättningar som krävs för aktörerna att nå framgångar. Konsumenterna 

har även blivit mer bekväma och uppskattar den tidsbesparing som uppkommer vid 

hemleverans. Dock kvarstår de höga kostnaderna för aktörerna som endast kommer förändras 
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när marknaden utökas och ger högre volymer. Samtidigt upplever kunderna en nackdel i det 

prispålägg som tillkommer vid online-köp. 

Figur 7 Egen utformat kraftfältsdiagram baserad efter Kurt Lewins modell. Källa modell: 

http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_06.htm, 2010-04-16, Källa uppgifter: www.svd.se, 2010-03-

30, www.dagenshandel.se, 2010-03-31, www.mynewsdesk.com, 2010-04-14 

Som ny aktör på marknaden var det svårt för det renodlade Internetföretaget Hemmalivs.se att 

starta upp en lönsam verksamhet. Trots sin information från Bergendahls och ICA gällande 

tidigare misslyckanden inom e-handel stämde inte förväntningarna med verkligheten. 

Eftersom deras ursprungliga strategi som byggde på ett centrallager misslyckades, tog de 

lärdom av detta och ändrade strategi till den nuvarande; varuplockning i Citygross-butiker. 

Detta är ett exempel på Bengtsson och Skärvads teori om lärprocessen, där de genom lärdom 

planerat en ny strategi som sedan implementerats. Det negativa med Hemmalivs.se’s nya 

strategi är att de inte har någon erfarenhet samt inga egna butiker, vilket hade skapat bättre 

förutsättningar. Ytterligare en anledning till varför de bytte strategi var på grund av att de inte 

fick sitt beställda IT-system, som var nödvändigt för att ha en fungerande verksamhet online. 

Ett Internetbaserat företag bör enligt Porter besitta en hög kapacitet inom teknologi samt ha en 

distinkt strategi gentemot konkurrenter; både etablerade företag och andra Internetföretag. På 

grund av det uteblivna IT-systemet lyckades Hemmalivs.se inte skapa konkurrensfördelar 

inom teknologi. Utan ett fungerande system levereras inte önskad volym vilket i sin tur skapar 

missnöjda kunder. Därmed är teknologi en viktig grundbult för att e-handeln ska fungera. Idag 

har de genom intern IT-kunskap skapat ett fungerande system och därmed lyckats inom denna 

aspekt. Hemmalivs.se har en fördel då de har en tydlig strategi utan att använda sig av en 

http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_06.htm
http://www.svd.se/
http://www.dagenshandel.se/
http://www.mynewsdesk.com/
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”me-too strategy”. Vi samtycker med Porters resonemang gällande att Internetbaserade 

företag gör sig bäst om de särskiljer sig både från etablerade företag samt andra 

Internetbaserade företag. Eftersom kapaciteten mellan etablerade och Internetbaserade företag 

skiljer sig lönar det sig inte för Hemmalivs.se att efterlikna exempelvis ICA och Coop.  Som 

ny aktör anser vi att de istället ska ta vara på sin innovation eftersom de är mest 

anpassningsbara, tack vare friheten, och har alla möjligheter att lära av de etablerade 

företagens misstag.  

De båda etablerade livsmedelskedjorna ICA och Coop gjorde denna e-handelssatsning 

tidigare och fick med sig olika lärdomar av misslyckandet. Resultatet av dessa lärdomar har 

medfört att de två aktörerna idag genomfört två olika strategier för att ha en fungerande e-

handel. ICAs strategi för 15 år sedan var att rikta sin e-handel mot privatkunder. Privatkunder 

var vid denna tidpunkt inte redo för att handla livsmedel via Internet vilket gjorde att strategin 

misslyckades. Detta tog ICA lärdom av och Marketonline.se’s nuvarande 

strategigenomförande bygger istället på e-handel gentemot företagskunder, som är mindre 

priskänsliga samt gör mindre komplexa beställningar. Idag har de heller inte samma 

logistikproblem då deras verksamhet plockar varor i den egna butikens lager, vilket är 

passande för målgruppen. ICA som marknadsledare inom livsmedelsbranschen har 

fortfarande inte en nationell e-handelsverksamhet. Detta kan till stor del ha bidragit till 

trögheten i branschen då de är ledande på marknaden och borde föra utvecklingen framåt. En 

nationell e-handel är något som ICA måste genomföra för att växa ytterligare och främja ett 

intresse hos andra aktörer. Enligt Robert finns planer hos ICA-koncernen på att starta en e-

handel nationellt, vilket kan förändra marknadsläget radikalt. Vi anser dock att de måste agera 

i tid för att inte inta en mättad marknad. ICA använder idag e-handeln som en egen del genom 

Marketonline.se, som inte är direkt kopplad till ICA som koncern förutom samarbete med 

lokala butiker. Enligt Porter bör de istället använda Internet och e-handeln för att skilja på 

sina strategier. Därmed skulle ICA bli en mer enhetlig koncern samtidigt som de får mer 

kontroll över marknaden. I och med Marketonline.se’s affärsmodell att rikta sig mot 

företagskunder har de insett ett nytt kundbehov och utökat marknaden.  

Mataffären.se startades då Coop insåg den kraftiga tillväxt inom e-handel som övergripande 

rådde samtidigt som det inte fanns någon tydlig satsning inom livsmedel på Internet. På grund 

av kundernas ökade Internet-vana samt Mataffären.se’s kunskaper inom branschen skapades 

förutsättningar för en lyckad verksamhet. Då Coop besitter en distinkt strategi, som utmärker 

Mataffären.se inom Coop-koncernen, samt är en del av koncernen uppfyller de Porters krav 
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till en lyckad kombination mellan koncern och e-handel. En stor fördel är att ha Coops 

varumärke i ryggen eftersom det möjliggör en större kundkrets och även försäkrar en hög 

kvalitet. För att ytterligare klargöra situationen och ge kunderna ett helhetsintryck av 

verksamheten bör de än mer koppla Mataffären.se till Coop. Dock är detta nog inte möjligt 

förrän de byggt upp en fungerande och framgångsrik verksamhet online. Vi anser att 

anledningen till att inte detta gjorts är för att inte skada varumärket Coop om satsningen hade 

misslyckats. Då Mataffären.se är relativt framgångsrika tror vi inte det kommer dröja länge 

innan de integreras mer i Coop. Porter menar även att etablerade företag kan ha svårt med 

distributionen av Internet. Claes på Mataffären.se påpekar även han att de är dåliga på att 

förmedla ut deras styrkor, via Internet, såsom kvaliteten på maten och att de måste utveckla 

detta för att generera fler kunder.  

En annan fördel med att ha Coop i bakgrunden är även att Coop var med och startade e-handel 

vid den första vågen, vilket har gett dem lärdomar om vad som gick fel och vad de ska göra 

bättre. Då Mataffären.se drog igång sin verksamhet mycket tidigare än andra etablerade 

företag anser vi att de, enligt Bengtsson & Skärvad, är snabba på att agera. Detta gör att tiden 

mellan strategiformulering och utförande är kortare samt visar att Coop är mycket 

anpassningsbara trots att de är ett etablerat företag. Coop var även först med att ta 

stormarknader till Sverige och driver ofta på trender såsom miljömedvetenhet, vilket tyder på 

Coops innovationsförmåga. 

Unikt med Mataffären.se är även deras centrallager. De använder en strategi inom logistik 

som ingen annan gör vilket särskiljer dem och ger dem ytterligare konkurrensfördelar i form 

av högre kapacitet och effektivitet. Det gör Mataffären.se till den enda aktören som har 

möjlighet till en stor volymökning. Marketonline.se och Hemmalivs.se måste byta 

logistiklösning för att klara av en högre kapacitet. Att Mataffären.se har lyckats med denna 

logistiklösning är ovanligt men beror troligen på noga undersökningar, förberedelser och en 

befintlig grundbas av kunder. 

6.1.1 Analys med utgångspunkt i Blue Ocean Strategy 

Som tidigare nämnt är den existerande marknaden för livsmedelsbranschen traditionell och 

relativt stillastående på grund av de få aktörerna. Genom att e-handeln startade öppnades en 

ny marknad upp, en blå ocean som Kim & Mauborgne kallar det, där det fanns potential för 

nya kunder och alternativ. Gemensamt för de tre fallföretagen är att de alla såg denna chans 
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och potential för att skapa en ny marknad.  Claes Hessel menar att han och Coop upplevde en 

”vit fläck” på livsmedelsmarknaden där det fanns ett tomrum att fylla. Konceptet hade testats 

en gång tidigare men misslyckats, men trots detta antogs intresset vara stort och att det fanns 

tillfälle för att skapa nya möjligheter i en bransch som inte anpassat sig särskilt mycket till 

den digitala utvecklingen.  

Konkurrensen var i stort sett obefintlig när Hemmalivs.se startade i Skåne och på så sätt fick 

de chansen att erövra många nya kunder, vilket är ett tecken på en oupptäckt marknad. I 

Stockholm fanns det några få aktörer på marknaden men inte tillräckligt för att täcka upp 

efterfrågan. För de etablerade företagen såsom ICA Maxi Helsingborg och Coop ger e-

handeln möjligheter till större marknadsandel samt ökad lönsamhet, när verksamheten är väl 

fungerande. För Marketonline.se som riktar sig mot företagskunder, har det lett till stor 

ökning av marknadsandel i deras område då företagskunder inte har varit den primära 

kundgruppen innan. De har dock då gett sig in på en marknad där det finns flera andra 

liknande aktörer, exempelvis restauranggrossister, som nu blev nya konkurrenter. Ett dilemma 

för de etablerade företagen har varit huruvida de överför sina befintliga kunder till Internet 

istället för att locka nya. Mataffären.se’s Claes motsäger sig detta då de som handlar på 

Internet är relativt unga och inte den största kundgruppen i en fysisk butik. Istället utökar 

varje nätbutik upptagningsområdet då det blir mycket bredare än vad en vanlig butik når ut 

till. Troligen har dessutom Mataffären.se idag haft chansen att erövra en del av ICAs kunder 

då ICA ej erbjuder samma tjänst i Stockholm. Detta tydliggör tidigare resonemang om att ICA 

måste agera för att inte Coop ska bli marknadsledare inom e-handeln. Vi anser att e-handel 

aldrig kommer att växa i den mån att det slår ut den traditionella marknaden även om detta 

hade gett fördelar för aktörerna då det hade lett till minskade butikskostnader etcetera. Det 

kommer att förbli ett komplement. 
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Figur 8 Värdekurva utformad utifrån Kim & Mauborgnes modell med uppgifter hämtade från empirin 

Genom detta koncept tillfredsställs kunder som inte har tid att handla eller helt enkelt tycker 

att det är bekvämare att handla livsmedel hemifrån. Utifrån Kim & Mauborgnes värdekurva 

ovan har vi analyserat marknaden för e-handel med hjälp av de tre fallföretagen. Företagen 

skiljer sig i värdering av olika faktorer.  Marketonline.se utmärker sig genom att ha hög 

service, låga priser och ett brett utbud av varor tack vare deras stora ICA Maxi-butik. 

Mataffären.se’s kärna är mycket hög varukvalitet, en miljövänlig verksamhet samt även ett 

mycket brett utbud. Hemmalivs.se har högst pris i jämförelse med de andra, störst 

upptagningsområde men mindre erfarenhet. Det högre priset beror på deras nackdelar i att inte 

vara en etablerad kedja med goda förhandlingsförhållanden, samtidigt som de inte har samma 

tillgänglighet och kontaktnät som de andra. Fallföretagens olikheter tyder på olika erfarenhet 

och inriktning. De är medvetna om att skillnader måste finnas för att utmärka sig i denna 

ocean. Eftersom marknaden fortfarande är relativt liten gäller det att locka till sig kunder 

innan konkurrenten tar dem. Ju fler aktörer som etablerar sig på e-handelsmarknaden desto 

mer kommer den blå oceanen gå mot en röd ocean där konkurrensen är högre. 

Det faktorer som har reducerats i denna affärsmodell är exempelvis personlig service och den 

fysiska närvaron. Istället får kunden en tjänst erbjuden och en bekvämlighet genom att bland 

annat spara tid, vilket är en faktor som tidigare ej erbjudits. Det finns fortfarande service och 

kundtjänst tillgänglig i den mån som behövs, där Marketonline.se står för väldigt personlig 

service medan Hemmalivs.se endast har en kundservice via Internet.  
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Reduceringen av vissa faktorer måste kompenseras med en ökning av andra faktorer.  Alla 

fallföretagen har ökade öppettider i jämförelse med fysiska butiker där det går att beställa 

dygnet runt, dock måste konsumenterna invänta leverans vilket kan ses som en nackdel för 

vissa. Dessutom är detta alternativ positivt för miljön då ett företag levererar till flera kunder 

samtidigt istället för att i princip varje enskild person ska åka bil till butiken. Dessutom 

använder Mataffären.se biogas-bilar som är miljövänliga. Fortsättningsvis bör företagen satsa 

på att sänka priserna för att locka ännu fler kunder. Det skulle skapa mer incitament till att 

handla över Internet om priser är något lägre än i en fysisk butik. Detta är något som endast är 

möjligt för renodlade nätbutiker då etablerade aktörer som ICA inte kan ha lägre priser online 

än i butik. Dessutom möjliggör näthandel lägre kostnader för lokal och personal. Vidare kan 

servicen höjas mer genom att erbjuda kunden exempelvis förmåner och erbjudanden. 

Mataffären.se har ett stort utbud av varor som alltid är tillgängliga, vilket är fördelaktigt för 

kunderna då en fysisk butik inte alltid kan ha det breda sortimentet beroende på storlek. En 

viktig faktor som eliminerats är konsumentens kvalitetskontroll; möjlighet att undersöka 

varan innan köp. Det är en viktig orsak till konsumenters tveksamhet angående e-handeln. 

Enligt aktörerna är detta inte ett bestående problem då de är medvetna om det samt att 

förtroendeingivandet ökar med tiden och reducerar problemet. 

6.2 Analys med utgångspunkt i ”Jakten på den värdefulla 

måltiden” 

En stor bidragande orsak till trögheten i utvecklingen av e-handel inom livsmedelsbranschen 

beror på branschens struktur i form av oligopol, vilket även Claes Hessel nämner som orsak. 

Det är inte en bransch som fungerar likt andra eller har samma förutsättningar som e-handel 

av exempelvis resor och böcker. Varför utvecklingen har skett snabbare och mer 

framgångsrikt i dessa branscher kan bero på att de är sällanköpsvaror som inte behövs 

upplevas fysiskt vid ett inköp. Som Wikström påstår har konsumenterna inte förtroende för 

livsmedelsbutikerna på grund av bristande informationsspridning om livsmedlets innehåll. 

När konsumenten dessutom inte själv får se och uppleva produkten innan köp ökar denna 

osäkerhet. Dock borde detta inte vara ett problem när livsmedelsbutikerna lyckats skapa ett 

förtroende hos kunderna såsom Mataffären.se tydligt beskriver. Det tar flera köp innan 

kunderna litar på företaget men sedan är det inte längre ett problem. En betydande fördel med 

e-handel är dessutom att varornas fräschhet behålls och de berörs inte i samma grad som i en 

fysisk butik. Enligt Hemmalivs.se ”berörs ett äpple i en livsmedelsbutik 17 gånger medan hos 
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Hemmalivs.se berörs det endast en gång med handskar på”. Alltså ser vi inte detta som den 

avgörande orsaken till den negativa utvecklingen av denna affärsmodell, dock måste det 

förmedlas tydligare för att konsumenterna ska inse fördelarna. 

Vidare så visar Ramus och Nielsens studie att ett övergripande problem för kunden är att de 

förlorar kontroll över själva köpprocessen. Säkerheten står i fokus för denna punkt, där 

kortbedrägeri fortfarande står som grund till varför många väljer att inte konsumera via nätet. 

Ett sätt att hantera detta problem är att använda sig av faktura. Marketonline.se menar på att 

denna strategi inte bara gynnar kunden utan även företaget själv. Priset blir inte längre en 

stark faktor då det oftast inte är den som beställer varorna som i slutändan betalar dem 

samtidigt som det blir en säkrare köpprocess. Mataffären.se reducerar säkerhetsproblemet 

med kortbetalning i dörren vilket ger kunden kontroll. Vi tror inte att säkerhetsaspekten är ett 

större problem gällande den yngre målgruppen som i framtiden blir den primära målgruppen. 

Detta då vi anser att ungdomar har vana i att handla på Internet och inte finner det osäkert. 

Som Wikström et al beskriver har den negativa utvecklingen mycket att göra med strukturen i 

branschen. Det är en marknad med få aktörer vilket har hämmat konkurrensen och 

innovationer då inga incitament finns. De stora aktörerna är få och har mycket makt vilket gör 

att kunderna till slut inte har så många val. Genom att nya aktörer har försökt ta sig fram på e-

handelsmarknaden istället, såsom Hemmalivs.se, har nya förutsättningar skapats och 

innovationen har ökat. De tvingar de befintliga aktörerna att utvecklas för att möta ny 

konkurrens. Däremot kommer det vara svårt för de mindre aktörerna att stanna kvar och skapa 

sig ett starkt varumärke inom en bransch som har så koncentrerad konkurrens. Dessutom 

påpekar Magnus Johansson själv att målet är en framtid där en större aktör tar över konceptet 

för vidare utveckling. 

I och med progressen av e-handel har en ny fas startat inom livsmedelsbranschen och det kan 

förändra förhållandena för leverantörerna. Det är fortfarande fördelaktigt och enkelt för 

grossister att använda butiker som mellanhänder men med e-handel dyker även nya alternativ 

upp och butiker skapas. Det finns bättre möjligheter för kommunikation genom en hemsida 

och nya avtal kan bildas för att förbättra omständigheterna. Mataffären.se har mycket goda 

avtal med sina leverantörer och de är extra viktiga för dem som e-handelsbutik jämfört med 

en vanlig butik. Då de har ett just-in-time lager levereras alla varor i samband med 

kundbeställningar. Därmed är det viktigt att all leverans sker korrekt och att varorna är av 
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bästa kvalitet. Förutsättningar finns för en utveckling i kommunikationen och förtroendet 

mellan kedjorna och grossisterna. 

Enligt Wikström et al måste livsmedelskedjorna skaffa ”market intelligence” och utgå från 

vardagliga problem som kunderna möter. På så sätt kan de tillfredsställa kunderna fullt ut med 

helhetslösningar. E-handel är ett led inom detta då det erbjuder en tjänst som förenklar 

vardagen. Då valmöjligheterna är fler på Internet resonerar vi det ytterst viktigt att erbjuda 

kunden ett högt värde från början, eftersom att det första valet förmodligen påverkar fortsatta 

val. Dessutom förenklar e-handel konceptet ”market intelligence” eftersom alla köp och 

beteenden registreras automatiskt. Därmed kan butikerna lära känna sina kunder och deras 

köpvanor på ett kostnadseffektivt sätt som inte är möjligt i en fysisk butik. Som Magnus 

Johansson från Hemmalivs.se tror kommer detta leda till att branscher flyter samman och att 

mycket mer än bara livsmedel kommer kunna handlas genom din nätbutik. 

6.3 Analys med utgångspunkt i innovation och Internets 

påverkan på organisationer 

När nya teknologier utvecklas och förändrar marknadsläget krävs ofta att befintliga aktörer 

måste formulera nya affärsmodeller för att anpassa sig till teknologin. Det är viktigt att 

företagen noga väljer huruvida teknologin ska integreras i bolagsstrategin eller att en separat 

affärsmodell ska skapas. Coop har i detta fall formulerat en ny affärsmodell för Mataffären.se 

för att anpassa sig till den utvecklade teknologin. Hemmalivs.se grundades för att möjliggöra 

e-handel och därmed är deras affärsmodell även deras bolagsstrategi. Eftersom 

Marketonline.se fungerar som en separat enhet till ICA Maxi kan deras affärsmodell liknas 

vid Hemmalivs.se, där den står helt utanför ICAs bolagsstrategi. 

Business model canvas är byggt på nio byggstenar som alla kan ge en ytterligare förklaring 

till fallföretagens affärsmodeller och varför de utvecklades på sättet de gjorde. Vad företagen 

gjorde var att fylla ett tomrum för att skapa värde för kunderna. Genom att starta e-handel av 

livsmedel möjliggjorde företagen en tjänst för att tillfredsställa kundernas behov; effektivisera 

tiden och samtidigt få kvalitetsprodukter. Detta måste dock klargöras för kunderna för att de 

ska inse det unika i affärsmodellen. Mataffären.se är fullt medvetna om denna brist i deras 

affärsmodell och även vi anser att de bör lägga fokus på att förmedla sin kvalitetsaspekt. En 

nackdel med detta sätt att arbeta är, som tidigare nämnt, att kundkontakten förloras. Både 

Marketonline.se och Mataffären.se minskar dock denna svaghet då de satsar på tillgänglig 
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kundservice för att få så nöjda kunder som möjligt. Anledningen till att fallföretagen satsat på 

privatpersoner respektive företag som sina kunder är på grund av vad de lärt sig av sina 

tidigare misstag. Dock bör Marketonline.se tydligare förmedla fördelarna för företag att 

handla livsmedel via Internet. Den kostnad ett företag får för att en person ska handla mat, i 

cirka en timme, är säkerligen dyrare än den fasta kostnaden som Marketonline.se tar för en 

leverans. Samtidigt försvinner risken att den anställda gör personliga ärenden under tiden.  

För att e-handeln i livsmedelsbranschen ska fungera krävs det mycket insatskapital. Vi tror 

dock inte att företagen i dagens läge satsar på e-handel för att främst tjäna pengar utan även 

för att vara innovativa. Business Model Innovation menar på att företag finner nya 

konkurrensfördelar samt skapar tillväxt genom innovation. Förutom att de upptäckte den ”vita 

fläcken” inser vi att de etablerade företagen även satsar på e-handel för att utöka sin 

verksamhet samt för att vara först med fenomenet och därmed skapa konkurrensfördelar. De 

traditionella livsmedelsföretagen i Sverige var mycket sena med att starta e-handel inom 

livsmedel och enligt Claes Hessel på Mataffären.se beror detta på det oligopol som råder på 

marknaden. De stora aktörerna kände inte att behovet fanns och vågade då inte ta risken att 

vara först. Denna bristande innovativa förmåga kan förklara varför e-handel inom livsmedel 

är mycket trögare än andra branscher på Internet. Det krävs då att små Internetbaserade 

företag tar initiativ för att starta denna konkurrens.  

Utifrån tidigare misstag inom livsmedelsbranschen och e-handel har ICA och Mataffären.se 

ändrat sina affärsmodeller medan Hemmalivs.se har tagit del av andras problem samt sina 

egna för att skapa deras nya affärsmodell. Detta innebär att de ansträngt sig för att förbättra 

aktiviteter runtomkring verksamheten för att stå emot den hårda konkurrens som råder. De 

etablerade företagen vill genom detta särskilja sig från resterande livsmedelsföretag och har 

all potential att lyckas med ett starkt varumärke i ryggen. Exempelvis Mataffären.se inser 

vikten av att använda sig av Coops namn och färger i marknadsföring då Coop står för 

kvalitet. Detta gör att de lockar kunder som redan är välbekanta med Coop att känna sig 

trygga genom handel med Mataffären.se. Internetbaserade företag väljer däremot att enbart 

satsa på Internethandel för att starta innovationen på marknaden. Hemmalivs.se är väl 

medvetna om att deras affärsmodell inte kommer fungera i längden och inser att de behöver 

utvecklas för att ha en chans. Magnus Johansson påpekar även att de små aktörerna kommer 

driva igång marknaden för att sedan låta de etablerade företagen ta över. Claes från 

Mataffären.se menar att det är bra för konkurrensen att de små Internetbaserade företagen 

satsar. Det är mycket komplext att förnya affärsmodeller och skapa innovation, därmed anser 
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vi att det krävs mycket framtida arbete för att nå en affärsmodell som är väl anpassad till 

marknaden. Business Model Innovation är något som tar tid och det kräver testomgångar. För 

15 år sedan testades konceptet för första gången men misslyckades och idag är testomgång 

nummer två. Då marknaden ser annorlunda ut och kundernas vanor är förändrade är 

förutsättningarna idag helt annorlunda och därmed är e-handeln för livsmedel idag fortfarande 

en prövning. 

Det är även svårare inom denna bransch i jämförelse med den traditionella 

livsmedelsbranschen att distribuera produkterna. Alla tre fallföretag bearbetar detta genom att 

minska tiden mellan beställning och leverans. Samt försöker de korta ner tiden av 

beställningsprocessen. Nackdelen här är prisaspekten som tillkommer vid leverans och att 

även Hemmalivs.se i dagsläget har högre priser än traditionella butiker. Enligt undersökningar 

gjorda av Handelns Utredningsinstitut bör Internetbaserade aktörer kunna ha lägre priser än 

de etablerade aktörerna. I detta fall stämmer inte det förmodligen beroende på 

Hemmalivs.se’s sämre förhandlingsläge samt mindre volym som ej ger dem skalfördelar. 

En fördel de etablerade företagen har gentemot de Internetbaserade företagen är att de redan 

har goda och etablerade relationer med intressenter inom och utanför organisationen. De har 

redan leverantörer och ett kundnät. Detta måste de Internetbaserade företagen bekämpa och 

skapa relationer som gör att de kommer ikapp de etablerade företagen.  

Köpprocessen som beskrivs i kapitel 4.2 anser vi ändrats i och med e-handeln. Nu erbjuder 

istället företagen en tjänst där de som grossister eller mellanhänder levererar maten ända fram 

till dörren. Det traditionella tillvägagångssättet visar att grossisterna och mellanhänderna 

levererar varorna ända fram till butik där sedan kunden tar över processen och gör sin 

inhandling själv. Modellen nedan visar att förändringen har skett i det sista ledet av 

köpprocessen där kunderna inte behöver hämta sitt inköp själva. 



68 

 

Figur 9 Egenutformad strukturbild av livsmedelsmarknadens relationer idag. 

6.4 Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis finner vi att etablerade företag som har stor marknadsandel har en fördel 

gentemot nystartade renodlade e-handelsbutiker då de redan innehar en gedigen kunskap inom 

ämnet. När ICA och Coop valde att satsa på e-handel hade de ett starkt varumärke som kunde 

backa upp satsningen samtidigt som de redan hade tillgänglighet till ett varuutbud som var 

välkänt för kunderna. Enligt både teori och empiri beror livsmedelsbranschens obetydliga 

andel av onlinehandel på branschens tröga struktur som ej främjar innovation. Främst har det 

sitt ursprung i att oligopol råder på marknaden som leder till att inte ens de stora aktörerna tar 

första steget, då det kan riskera att det välkända märket raseras. För alla krävs en mycket hög 

kapitalinsats men även tålamod, speciellt för de oetablerade aktörerna, för att skapa kontakter 

och kundrelationer samt skäliga avtal med leverantörer. Fördelen för de etablerade företagen 

är att de har en buffert som håller företaget flytande vid sämre förhållanden. 

Ramus och Nielsen menar i sin studie att även då bekvämlighet är en stor faktor till varför 

kunden väljer att handla livsmedelsvaror på nätet så tillkommer det även en rädsla för att 

köpprocessen ska vara tidskrävande samt att varorna inte är till belåtenhet. För att handskas 

med denna nackdel har alla tre fallföretag en snarlik strategi där deras mål är att leverera 

varorna till kunden inom ett 24 timmars spann. Marketonline.se har som första prioritet att 

vara så tidseffektiva som möjligt då deras kunder värdesätter tid före andra aspekter. Vidare 

betonar de tre företagen att de är väl medvetna om kundernas osäkerhet vad gällande varans 

kvalitet. Även här betonar de alla att varorna handplockas med stor försiktighet för att på så 
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sätt få kunden nöjd och skapa en relation där kunden känner en lojalitet gentemot företaget i 

fråga. Dock har Marketonline.se och Mataffären.se en fördel vad gällande denna aspekt då 

deras lager tillhandahålls av Coop och ICA, vilka båda är väletablerade aktörer på 

livsmedelsmarknaden. På så sätt får de en konkurrensfördel samtidigt som kunden kan 

förvänta sig en viss standard på varorna.  

Det finns även flertalet för- och nackdelar för företagen själva. När en kund har valt att 

använda sig av någon av de tre fallföretagens tjänster så registreras deras besök och det går 

även att utveckla en sorts rutin där de kan välja att få samma beställning vid olika tillfällen. 

Detta gör att kunden känner en fördel i och med att deras köpprocess förenklas samtidigt som 

företaget får in värdefull information om sina kunder, vilket kan utvecklas till en förbättrad 

kundhantering. Däremot är den direkta servicen som finns på livsmedelsbutiker dämpad. För 

att åtgärda detta har Marketonline.se´s ansvarige, Robert Engel, valt att satsa helhjärtat på en 

god kundservice där han alltid finns tillgänglig för sina kunder vid behov. Även Mataffären.se 

och Hemmalivs.se har förstått viktigheten i att ha en fungerande kundservice, dock har 

Hemmalivs.se inte det kapital eller personal som behövs för att finnas tillgänglig för sina 

kunder.  

Genom lärdomar och några års erfarenhet har nu företagen insett vilka strategier som lönar sig 

online. För Hemmalivs.se har deras goda samarbete med Bergendahls gett dem en marknad, 

dock är de fullt medvetna om att en ökad volym inte är möjlig i denna situation. Ska de växa 

ytterligare är de tvungna att ha ett framtida centrallager där högre kapacitet är möjlig. Når de 

inte denna högre volym blir det svårt att sänka priserna enligt deras prisstrategi, vilket 

försvårar deras konkurrenssituation. Hemmalivs.se måste ha en tydlig strategi där de särskiljer 

sig från de etablerade företagen som erbjuder ett annat sorts värde för kunden. Däremot har de 

förutsättningarna att anpassa sig till förändringar på marknaden då de är självständiga.  

Mataffären.se, med sitt starka varumärke och en redan existerande kundbas, kunde dra fördel 

av den branschkunskap som redan fanns inom företaget. Vidare så använder sig företaget av 

Coops egna varuutbud och kan därmed försäkra sina kunder om varornas kvalitet. Detta går 

även i linje med deras koncept att endast erbjuda färska kvalitetsvaror som handplockas av 

företagets personal. Vi ser stora möjligheter i att kopplas ännu mer samman med Coop i 

framtiden för att utnyttja varumärkets styrka till fullo.  

Marketonline.se valde att positionera sig på ett sätt som skiljer sig från Mataffären.se och 

Hemmalivs.se. Istället för att försöka nå privatpersoner har företaget valt företagskunder som 
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målgrupp. Robert från Marketonline.se menar på att denna strategi är mer gynnsam då dessa 

kunder är mindre tids- och priskänsliga. Om ökningen fortsätter för Marketonline.se’s 

satsningar runtom i Sverige finns det goda chanser för ICA att ta över konceptet som en 

helhetssatsning, där kopplingen är tydligare sammanlänkad med ICA. Däremot finns risken 

att Marketonline.se kommer ha svårigheter att anpassa sig till privatpersoner. Enligt Robert är 

det helt annorlunda att rikta sig mot företag då de är mindre priskänsliga, vill ha leveranser på 

dagen samt endast köper vissa varor. Att i framtiden nå ut till privatpersoner blir för dem en 

stor omställning som måste förberedas noga innan en utveckling kan ske. 

Fördelar som kan utläsas från de tre fallföretagen är gynnsamheten av att ha ett välkänt, 

etablerat varumärke bakom sig kombinerat med ett centrallager och en klar strategi. Det krävs 

att logistiken fungerar för att skaffa sig ett gott rykte och det är viktigt att utvecklas i en takt 

där konstant tillgång till resurser finns för att hantera en växande kundbas. Däremot för 

Hemmalivs.se som inte har ett väletablerat varumärke att förlita sig på kan de bygga 

konkurrensfördelar genom att skapa ett högt värde för konsumenterna. Lyckas de pressa ner 

sina varupriser och skapa sig en position på marknaden har de förutsättningar för att växa. 
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7. Slutsats 
 

I studiens avslutande kapitel redogörs för de slutsatser som frambringats samt besvaras våra 

frågeställningar. Kapitlet är uppdelat efter varje enskild fråga för att studiens syfte ska 

framgå tydligt. Sedan beskrivs vårt kunskapsbidrag där teorier och antaganden styrks eller 

falsifieras. Slutligen ges förslag till vidare forskning. 

 

I slutsatsen ämnar vi att slutligen besvara våra tre frågeställningar med hjälp av all 

bakgrundsfakta samt analysens ställningstaganden. Detta görs utifrån varje enskild fråga för 

att de tydligt ska besvaras och motiveras. Utifrån vårt syfte har vi även funnit att ett visst 

kunskapsbidrag framkommit samtidigt som ytterligare frågor och tankar dyker upp vilket 

diskuteras inför framtida forskning. 

7.1 Diskussion kring varför livsmedelshandeln online är 

avsevärt mindre procentuellt jämfört med andra branscher 

Studien har visat att den koncentrerade konkurrensen på livsmedelsmarknaden har motverkat 

innovation och utveckling bland aktörerna. De tre jättarna, ICA, Coop och Axfood har valt att 

gå sakta framåt vilket har gjort att e-handeln inte fått samma framfart som övriga industrier. 

Vi finner att det finns svårigheter i att vara innovativ inom livsmedel då det är en så pass 

traditionell bransch. Innovationen kan inte utvecklas i samma mån som exempelvis inom 

elektronikbranschen. En marknadsledare har mycket makt och bör föra utvecklingen framåt 

för att stimulera marknaden. Då ICA är marknadsledande inom livsmedelsbranschen borde de 

ha agerat tidigare, istället är det nu Coop som är de innovativa företaget i denna bransch. 

Coop införde stormarknader till Sverige och är nu dessutom först med e-handel bland jättarna. 

Om ICA agerat tidigare hade utvecklingen av e-handel inom livsmedel, enligt oss, kommit 

mycket längre i Sverige än den har i dagsläget.  

En av de stora fördelarna med e-handel generellt är att en bredare och mer global målgrupp 

nås. Företaget begränsas inte längre av stads- eller landsgränser samtidigt som kundbasen 

växer. Livsmedelsbranschen har ännu inte fått känna av denna fördel, även fast alla tre 

fallföretag har framtidsplaner på att utvecklas genom att exempelvis bli större och nå nya 
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marknader. Anledningen till att e-handel av livsmedel inte kan nå en global marknad beror på 

att hemleverans kräver ett relativt nära avstånd mellan lager och kund. Exempelvis är det inte 

möjligt att beställa mat i Skåne för en leverans till Stockholm. Denna begränsning som idag 

präglar livsmedelsindustrin är en av de anledningar till varför denna bransch har en så pass 

liten del av e-handelsindustrin som helhet. Dock finns möjligheter för en nationell e-handel 

genom att sammanlänka flera lokala marknader på en portal, exempelvis en gemensam 

hemsida där kunden väljer lokal ort. Hemmalivs.se som är ett renodlat e-handelsföretag har en 

nackdel då de inte har tillgång till butiker runt om i Sverige som både Marketonline.se och 

Mataffären.se har genom ICA och Coop. Det krävs att de får tillgång till ett bredare utbud av 

butiker för att möjliggöra en bredare marknad. 

7.2 Diskussion kring skillnaden mellan etablerade 

livsmedelsbutikers onlinesatsningar och renodlade nätbutiker 

Vår slutsats är att etablerade och renodlade nätbutiker ska särskilja sig för att lyckas med e-

handel på grund av deras olika förutsättningar och bakgrunder. Först och främst har de 

etablerade företagen en klar fördel av att ha ett starkt varumärke och kan på så sätt garantera 

deras kunder en viss kvalitet. Vi finner att Marketonline.se och Mataffären.se bör ha en 

starkare koppling, till ICA och Coop, i deras strategi för att utnyttja de fördelar de faktiskt kan 

få genom varumärket. De renodlade nätbutikerna innehar inte denna fördel vilket försvårar 

deras chans att ta marknadsandelar. De besitter inte heller den kundkrets som de etablerade 

företagen gör, genom exempelvis medlemsklubbar, som kan hjälpa e-handeln att dra igång 

och garantera kunder.  Enligt Porter använder sig Hemmalivs.se av rätt strategi men vi 

motsäger oss detta eftersom de har svårigheter i att skapa lönsamhet. Annars är skillnaden inte 

märkbar så länge de har ett insatskapital och kunskap om marknaden att utgå från.  

Att Mataffären.se har lyckats genom att ha ett centrallager är intressant. Då ICA misslyckades 

med denna strategi på 1990-talet kan det ifrågasättas varför Coop valde att satsa på detta 

koncept trots lärdomar. Troligen beror det på en större kunskap om e-handel, förbättrad 

logistik och säkerhet samt högre efterfrågan från kunder. En annan bidragande orsak tror vi är 

att de agerar inom Stockholmsområdet som är en tätbefolkad storstad, där den rätta 

målgruppen finns.  

I dagsläget är ICA och Coop dominerande aktörer på livsmedelsmarknaden och vi anser att 

det finns risk för att denna marknadsstruktur kommer genomsyra även marknaden för e-
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handel. Vi förutspår att marknaden kommer att ha en oligopol-liknande situation med höga 

inträdesbarriärer som kan liknas vid den traditionella livsmedelsmarknaden. 

7.3 Diskussion kring vilka strategier som krävs för en lyckad 

e-handel bland de olika aktörerna 

Då de renodlade nätbutikerna inte besitter konkurrensfördelen med att ha ett känt varumärke 

måste de skapa värde för kunden på ett annat sätt, som skiljer dem från de etablerade 

företagen. Eftersom de inte har denna fördel med varumärke samt kapital måste de särskilja 

sig på annat sätt. Vi anser att för att de ska lyckas bör de ha hög kunskap om marknaden och 

dess kunder samt om teknologi för att få verksamheten att fungera. Efter detta krävs en egen 

strategi så kunderna vet vad de står för. Att nykomlingar vågade ta första steget in på en e-

handelsmarknad har fört utvecklingen framåt och fått andra aktörer att inse intresset. Enligt de 

etablerade företagen har det vart positivt för marknadens konkurrens, då konkurrens skapar 

utveckling och förbättringar för konsumenterna. Dock tror vi att den mest möjliga utvägen är 

att bli uppköpta av en större aktör då det skulle förbättra förhandlingsläget samt varuutbudet. 

För de etablerade aktörerna anser vi att framtiden ligger i att dessa skapar en nationell e-

handel, fast med lokala utgångspunkter. Därmed bör de även koppla deras välkända 

varumärke tydligare till deras e-handel. Dock kommer detta inte att ske förrän e-handeln i 

Sverige har vuxit sig starkare och är mer lönsam eftersom jättarna inte vill riskera att 

smutskasta sitt varumärke i fall av ett misslyckande. De väntar in utvecklingen och en 

stigande efterfrågan då verksamheten online idag kan jämföras med en försöksomgång, för att 

hitta den mest passande strategin. När en passande strategi väl är utvecklad och volymen har 

ökat krävs det ett väl fungerande centrallager för att klara av en hög kapacitet samt för att 

effektivisera processen. 

Efter en jämförelse med andra länder anser vi att konceptet är mest anpassat för en storstad. I 

exempelvis USA och Storbritannien finns större potential då antalet storstäder är fler och 

befolkningen överlag är större. Stockholm är den marknad som är mest benägen till att handla 

livsmedel online och därmed finns där bäst förutsättningar, vilket kan förklara Mataffären.se’s 

framgångar. Vår studie indikerar att konceptet e-handel fungerar bättre i storstäder med större 

populationer och därmed finns svårigheter med att nå hela Sveriges marknad. 
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Vi tror att framtiden ser ljus ut för e-handeln inom livsmedel men det krävs tid, utveckling 

och hårt arbete för att nå ett hållbart koncept. E-handelns andel kommer att öka, dock tror vi 

inte att det någonsin kommer att ersätta den traditionella handeln utan förbli ett komplement. 

Orsaken till detta är att konceptet inte är något som passar alla individer exempelvis på grund 

av förlorad service och spontanitet. Följaktligen menar vi att det finns potential för en 

nationell e-handel, dock endast som ett komplement till den traditionella handeln. De 

renodlade nätbutikerna kommer att ha svårt att ha en hållbar utveckling på grund av hotet från 

de större aktörerna, men det kommer fortfarande att finnas små aktörer som kämpar för att ta 

del av marknaden. 

7.4 Vårt bidrag och förslag till vidare forskning 

Genom att undersöka och analysera e-handeln av livsmedel i Sverige har slutsatser dragits att 

förutsättningarna för Sverige inte är lika goda som utomlands. Trots det finns det goda 

chanser för utveckling och framgångar, i Sveriges mått mätta, för de stora aktörerna om de 

agerar snabbt. De små aktörerna kommer alltid att finnas men ej ha en betydande andel. Vårt 

kunskapsbidrag anses bland annat tydliggöra marknadsstrukturen inom e-handel för livsmedel 

i Sverige. Det är en struktur som idag inte är ordentligt uppbyggd och under utveckling. 

Dessutom bevisas att teorier som behandlar Business Model Innovation ej är direkt 

applicerbara inom denna industri då branschen skiljer sig genom att vara en dagligvaruhandel 

där förutsättningarna inte är desamma. Detta gäller eftersom varukvaliteten går före 

innovationen av konceptet. Det är inte lika lätt att vara innovativ med dagligvaror som med 

exempelvis elektronik där utveckling sker ständigt.  Inom livsmedelsbranschen krävs det ändå 

delvis att vara innovativ för att erhålla konkurrensfördelar men det är inte möjligt till samma 

grad som i andra branscher. 

När studien inleddes fanns medvetenhet för att e-handel ej var framgångsrik på denna 

marknad. Däremot innehade vi inte förståelse för orsakerna till detta, vilket däremot har 

framkommit under studiens gång. Den mest bidragande orsaken till att e-handeln inte är 

utbredd är trögheten i marknadsstrukturen och att marknadsledaren ICA inte agerat tidigare. 

Vi insåg inte vikten av marknadsledarens agerande för att driva utvecklingen framåt förrän 

sammanställningen av analysen gjordes. Eftersom jättarna inte satsar, vågar inte heller nya 

aktörer ta sig in på marknaden. Då endast ett fåtal aktörer dominerar marknaden råder 

oligopol vilket vi var medvetna om tidigare. Däremot bidrog insamlad empiri till en förståelse 
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för att detta hindrat framfart för nya aktörer och innovation. Dessutom bidrar självklart 

kundernas rädsla för att handla färskvaror via Internet, vilket styrker Wikströms studie om 

livsmedelsbranschen. Dock anser vi att detta är något övergående då respondenterna bevisat 

att konsumenterna faktiskt får bästa kvalitet vid livsmedelsinköp online. 

Flera tidigare forskares slutsatser har styrkts i och med vår studie. De flesta artiklar behandlar 

vikten av ett fungerande IT-system och utifrån vår empiri har det styrkts ytterligare då det var 

där problemet låg under 1990-talet. Dessutom överensstämmer våra respondenters svar 

angående kundernas beteenden och önskemål med tidigare gjorda kundundersökningar. De 

tyder på att det främst är bekvämlighet och tidsbesparing som är lockande för kunderna. Detta 

gör att vi tror att e-handeln kommer att växa än mer. Tanskanen förutspådde att e-handeln av 

livsmedel skulle öka drastiskt efter år 2010 vilket fortfarande återstår att se. Vi anser att det 

kommer att växa inom en snar framtid men förmodligen inte lavinartat förrän ICA lanserar en 

nationell e-handel. 

Trots att ICA motsäger sig Porters teori gällande strategiutförande, då de inte särskiljer sin 

strategi för e-handel, har de utvecklat en lyckad e-handel. De har dock inte utarbetat en 

strategi där e-handeln utgör en del av koncernen vilket hade kunnat underlätta lanseringen. Då 

Coop har en mer distinkt strategi som även den är lyckosam har vi genom denna studie funnit 

att Porters teori inte är applicerbar på hela livsmedelsbranschen. Det är helt enkelt beroende 

på enskilda fall och situationer. 

Vidare har en slutsats dragits kring att en av de stora fördelar som e-handel generellt 

genererar, nämligen att en global marknad nås, inte stämmer i detta fall. Det är även en 

anledning till att denna marknad haft det betydligt svårare att lyckas med e-handel. Då 

marknaden är lokal för livsmedel är förutsättningarna annorlunda. 

Något som framkommer från tidigare studier som däremot inte stämt in med vår studie är de 

nyetablerade aktörernas prissättning. Studier har visat att Hemmalivs.se som Internetbaserad 

aktör borde kunna ha lägre priser än de etablerade aktörerna på grund av de inte är bundna till 

fysiska butiker, vilket dock inte är fallet. Däremot anser vi att detta förmodligen är möjligt i 

framtiden när bättre relationer till kunder och leverantörer skapats samt en högre volym 

uppnåtts för att få skalfördelar. Detta tycker vi bör ske för att Hemmalivs.se ska kunna skapa 

ett värde utöver vad de etablerade aktörerna gör. Något som inte framkommit ur tidigare 

studier var lönsamheten i företagskunder, vilket faktiskt lett till Marketonline.se’s framgångar. 
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Utifrån våra slutsatser finns möjligheter till att studera ämnet vidare. Trots existerande 

kundundersökningar finns utrymme för att genomföra en liknande studie fast ur 

konsumenternas synpunkt. För att aktörerna ska kunna klargöra sina strategier ytterligare 

måste de ha djupare kunskap om vad kunderna efterfrågar. Då vår brist på IT-kunskaper har 

begränsat oss i information gällande de tekniska och logistiska lösningar aktörerna använder, 

finns även intresse för vidare studier inom detta. IT-systemen utgör en viktig del av e-handeln 

och företagens förutsättningar. Därmed anser vi att det är nödvändigt med vidare kunskap om 

detta för en utveckling och förbättring av e-handeln inom livsmedelsbranschen. Vid valet att 

bortse från vissa aktörer på marknaden finns medvetenhet om att de möjligen gett ett 

annorlunda perspektiv av marknaden och strategier om dessa hade tagits i beaktning. Därmed 

finns utrymme för vidare studier för att få en ännu bredare bild än vår studie gett. Dessutom är 

det ett koncept som ständigt förbättras då det inte är ett färdigutvecklat fenomen. Vi är 

medvetna om att våra fallföretag antagligen utvecklat sina strategier under vår studies gång. 

Om en liknande undersökning görs om ett antal år kan det ge ett annat och vidare utvecklat 

resultat av marknaden. En fråga som kvarstår är varför ICA fortfarande inte har gjort en 

storsatsning nationellt. Vad väntar de på? 
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Bilaga 1- Intervjuguide Hemmalivs.se 
 

Bakgrund 

 Namn, befattning och bakgrund  

 Hur fungerar er verksamhet? 

 

Generellt angående e-handel 

 Hur känner ni att e-handelns framfart/utveckling har påverkat livsmedelsbranschen? 

 Vad har ni gjort för att hantera denna utveckling? 

 Varför valde ni att starta e-handel? 

 E-handel av livsmedel är fortfarande en väldigt liten del av e-handelsmarknaden. Är 

detta ett hinder eller tror du att det kommer ske en ”boom” inom livsmedelsbranschen? 

 Varför tror du att det är en skillnad mellan de olika branscherna? 

 Finns det någon skillnad för etablerade företag och rena nätbutiker inom e-handel för 

livsmedel?  

 Vilka egenskaper krävs det av ett företag för att lyckas med e-handel? 

 

e-handel hos Hemmalivs.se 

 Varför och när startade ni e-handel? – Varför gick ni i konkurs och vad gör ni nu för 

att förhindra detta? 

 Hur går er process till? – Hur skiljer sig era värderingar och strategier från andra 

traditionella verksamheter? 

 Hur fungerar er e-handel rent praktiskt gällande säkerhet, betalning, pris, kunder och 

varor? 

 Varför tror du det kommer fungera för just er med e-handel? 

 Vilka fördelar finns hos er? 

 Har ni tagit lärdom av tidigare misslyckanden inom e-handel(kraschen)? 

 e-handel för livsmedel fungerade inte för tio år sedan varför fungerar det för just er 

idag?  

 Hur löser ni det med logistik och tidsplanering?  

 Vilka är era konkurrenter? 

 Vilka är era kunder? Eftersom andra traditionella livsmedelsbutiker satsar mycket på 

kundrelationer, vad gör ni istället för att inte förlora lojalitet samt skapa ett värde för 

kunden? 

 

Framtiden 

 Tror ni e-handel är ett långsiktigt koncept eller bara en kort företeelse? 

 Hur kommer ni gå vidare? – utöka till resten av Sverige? 

 Är e-handel gynnsamt för tillväxten eller lönsamheten eller båda? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide Marketonline.se 
 

Bakgrund 

 Namn, befattning och bakgrund  

 Hur fungerar er verksamhet och er relation till ICA koncernen? 

 

Generellt angående e-handel 

 Hur känner ni att e-handelns framfart/utveckling har påverkat livsmedelsbranschen? 

 Vad har ni gjort för att hantera denna utveckling? 

 Varför valde ni att starta e-handel? 

 E-handel av livsmedel är fortfarande en väldigt liten del av e-handelsmarknaden. Är 

detta ett hinder eller tror du att det kommer ske en boom inom livsmedelsbranschen? 

 Varför tror du att det är en skillnad mellan de olika branscherna? 

 Finns det någon skillnad för etablerade företag och rena nätbutiker inom e-handel för 

livsmedel?  

 Vilka egenskaper krävs det av ett företag för att lyckas med e-handel? 

 

e-handel hos ICA 

 Varför och när startade ni e-handel? 

 Hur går er process till? – Hur skiljer sig era värderingar och strategier från den 

traditionella verksamheten? 

 Varför använder ni e-handel på lokal nivå och inte via ICA koncernen? 

 Har ni som etablerat varumärke fördelar av att vara en del av ICA koncernen? 

 Hur fungerar er e-handel rent praktiskt gällande säkerhet, betalning, kunder och varor? 

 Varför tror du det kommer fungera för just er med e-handel?  

 Vilka fördelar finns hos er? 

 Har ni tagit lärdom av tidigare misslyckanden inom e-handel? 

 e-handel för livsmedel fungerade inte för tio år sedan varför fungerar det för just er 

idag?  

 Hur löser ni det med logistik och tidsplanering?  

 Vilka är era konkurrenter? 

 Vilka är era kunder? Eftersom ICA satsar mycket på kundrelationer tror ni att ni 

kommer förlora dessa samt lojaliteten hos era nuvarande kunder i och med er e-

handel? 

 

Framtiden 

 Tror ni e-handel är ett långsiktigt koncept eller bara en kort företeelse? 

 Hur kommer ni gå vidare? – utöka till resten av Sverige? 

 Är e-handel gynnsamt för tillväxten eller lönsamheten eller båda? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide Mataffären.se 
 

Bakgrund 

 Namn, befattning och bakgrund  

 Hur fungerar er verksamhet och er relation till Coop koncernen? 

 

Generellt angående e-handel 

 Hur känner ni att e-handelns framfart/utveckling har påverkat livsmedelsbranschen? 

 Vad har ni gjort för att hantera denna utveckling? 

 Varför valde ni att starta e-handel? 

 E-handel av livsmedel är fortfarande en väldigt liten del av e-handelsmarknaden. Är 

detta ett hinder eller tror du att det kommer ske en boom inom livsmedelsbranschen? 

 Varför tror du att det är en skillnad mellan de olika branscherna? 

 Finns det någon skillnad för etablerade företag och rena nätbutiker inom e-handel för 

livsmedel?  

 Vilka egenskaper krävs det av ett företag för att lyckas med e-handel? 

 

e-handel hos Mataffären.se 

 Varför och när startade ni e-handel? 

 Hur går er process till? – Hur skiljer sig era värderingar och strategier från den 

traditionella verksamheten? 

 Varför använder ni e-handel på separat och inte via Coop koncernen? 

 Har ni som etablerat varumärke fördelar av att vara en del av Coop koncernen? 

 Hur fungerar er e-handel rent praktiskt gällande säkerhet, betalning, kunder och varor? 

 Varför tror du det kommer fungera för just er med e-handel? – Vad driver och håller 

tillbaka er? 

 Vilka fördelar finns hos er? 

 e-handel för livsmedel fungerade inte för tio år sedan varför fungerar det för just er 

idag?  

 Har ni tagit lärdom av tidigare misslyckanden inom e-handel? 

 Hur löser ni det med logistik och tidsplanering?  

 Vilka är era konkurrenter? 

 Vilka är era kunder? -Tror ni att ni kommer förlora er relation med kunderna samt 

lojaliteten hos era nuvarande kunder i och med er e-handel? 

 

Framtiden 

 Tror ni e-handel är ett långsiktigt koncept eller bara en kort företeelse? 

 Hur kommer ni gå vidare? – Utöka till resten av Sverige? 

 Är e-handel gynnsamt för tillväxten eller lönsamheten eller båda? 


