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Referat
E-handel av dagligvaror har kommit för att stanna och är under stark utveckling. E-handeln innebär
nya möjligheter med ökad tillgänglighet och service för konsumenter och samtidigt nya utmaningar
för företagen som behöver anpassa sina logistiksystem för en ökad e-handel. I nuläget sker stora
investeringar och det finns möjlighet att forma system som bidrar till en hållbar e-handel.
Det övergripande syftet med den här rapporten är att bidra till att en energieffektiv e-handel av
dagligvaror kan realiseras genom minskad energianvändning för transporter. Rapporten presenterar ny
kunskap inom följande två områden: 1) Dagligvaruhandelns distributionssystem 2) Konsumentperspektiv på e-handel och inköpsresor. Metoderna som används är: litteraturstudier, intervjuer med
21 organisationer och företag inom dagligvaruhandeln, en enkätstudie med 3 000 konsumenter samt
två workshops med forskare, livsmedelsproducenter, dagligvaruhandlare och logistik- och transportaktörer. Studien är inriktad på större aktörer inom dagligvaruhandeln som erbjuder full-sortiment och
matkassar samt konsumenter i medelstora och större städer.
Rapporten redovisar en beskrivning av distributionssystem för e-handel av dagligvaror, utmaningar
med e-handeln, hur en utveckling av marknaden kan komma att se ut och hur kundkrav inverkar på
företagens förutsättningar och logistiklösningar. Vidare presenteras ny kunskap om konsumenters
beteende av betydelse för logistiklösningar men även hur konsumenter gör sina inköpsresor för
dagligvaror. Logistiklösningar för e-handel förklaras och analyseras med avseende på hur olika
lösningar för olika e-handelserbjudanden påverkar energianvändning för transporter. Slutligen ges
förslag på hur en attraktiv e-handel samtidigt kan möta krav på energieffektiva transporter.
Nyckelord
E-handel, distributionssystem, logistiklösningar, konsumentbeteende, scenarioanalys, dagligvaror
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Abstract
Swedish e-grocery undergoes a strong development and is becoming well-established. E-commerce
gives increased accessibility and services for consumers but, at the same time, new logistics challenges
for companies. At present, several companies are presenting large investments. Since the market is
growing, there are possibilities to develop logistics systems that could contribute to a sustainable ecommerce.
The overall purpose of this report is to contribute to energy-efficient e-grocery by decreased energy
use for transport. New knowledge in the following two areas are presented: 1) Grocery distribution
systems 2) Consumer perspective on e-commerce and grocery shopping trips. The methods used are
literature studies, interviews with 21 organizations and companies in the grocery market, a survey with
3 000 consumers and two workshops with researchers, food producers, grocery retailers and logistics
and transport players. This study focuses on major players in the grocery trade that offer full range
assortment and consumers living in medium-sized and larger cities.
This study presents a description of distribution systems for grocery e-commerce, challenges, how its
market may develop and how customer demands influence companies and their logistics solutions.
Further, the study presents new knowledge about consumer preferences which are important for
logistics solutions as well as grocery shopping habits and purchase trips. Logistics solutions are
presented and analysed with respect to transport efficiency and service. Finally, some suggestions of
how grocery e-commerce could be both attractive and energy efficient are given.
Keywords
Keywords: e-grocery, distribution systems, logistics solutions, consumer behavior, shopping trips,
scenario analysis, grocery
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Förord
Den här rapporten sammanfattar forskningsprojektet ”Energieffektiv distribution av dagligvaror vid
ökad e-handel” som finansierats av Energimyndigheten. Forskningsprojektet har genomförts mellan
november 2017 och oktober 2020 och är ett samarbete mellan VTI och LTH.
Linea Kjellsdotter Ivert, VTI, har ansvarat för intervjustudien där Sara Rogerson, SSPA, deltagit i
genomförandet. Joakim Kalantari, VTI, har ansvarat för enkätstudien, där Lena Hiselius, LTH, varit
involverad i hela processen och Per Henriksson, VTI, har genomfört delar av analysarbetet. Linea
Kjellsdotter Ivert har ansvarat för scenarioanalysen. Litteraturstudier har varit underlag för projektet
som helhet och ingått i samtliga delar. Jenny Karlsson har varit projektledare.
Catharina Norberg har varit kontaktperson på Energimyndigheten.
Författarna vill rikta ett stort tack till Energimyndigheten som möjliggjort detta projekt och till
samtliga företag och organisationer som bidragit till värdefull kunskap till projektet genom att bidra
vid möten, intervjuer, studiebesök, och workshops.
Linköping, september 2020
Jenny Karlsson
Projektledare
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Sammanfattning
Energieffektiv distribution av dagligvaror vid ökad e-handel genom minskade transporter
av Linea Kjellsdotter Ivert (VTI), Joakim Kalantari (VTI), Lena Hiselius (LTH), Per Henriksson (VTI)
och Jenny Karlsson (VTI)
E-handel av dagligvaror har kommit för att stanna och är under stark utveckling. E-handeln innebär
nya möjligheter med ökad tillgänglighet och service för konsumenter och samtidigt nya utmaningar
för företagen som behöver anpassa sina logistiksystem för en ökad e-handel. I nuläget sker stora
investeringar och det finns möjlighet att forma system som bidrar till en hållbar e-handel.
Det övergripande syftet med den här rapporten är att bidra till att en energieffektiv e-handel av
dagligvaror kan realiseras genom minskad energianvändning för transporter. Rapporten presenterar ny
kunskap inom följande två områden: 1) Dagligvaruhandelns distributionssystem 2) Konsumentperspektiv på e-handel och inköpsresor. Metoderna som används är: litteraturstudier, intervjuer med
21 organisationer och företag inom dagligvaruhandeln, en enkätstudie med 3 000 konsumenter samt
två workshops med forskare, livsmedelsproducenter, dagligvaruhandlare och logistik- och
transportaktörer.
Dagligvaruhandelns distributionssystem
Studien är inriktad på större aktörer inom dagligvaruhandeln som erbjuder full-sortiment och
matkassar. Rapporten ger en nulägesbeskrivning av e-handeln, beskriver utmaningar ur ett
företagsperspektiv och ger en framtidsspaning. E-handeln ökar kraftigt och det finns inget som tyder
på att ökningen skulle stanna av. Marknaden är under snabb utveckling och det är hård konkurrens om
att vinna marknadsandelar. Detta driver på servicenivån på ett sätt som kan försämra förutsättningarna
för energieffektiva transporter. I dagsläget är det de traditionella dagligvarukedjorna och rena onlineaktörer som dominerar marknaden. E-handeln innebär nya erbjudanden för konsumenter, inte minst en
ökad tillgänglighet.
Dagligvaruhandeln utvecklar sina distributionssystem för att möta en ökande e-handel. I princip
används samma system för transporten till fysisk butik respektive till platsen där e-handelsbeställningen plockas för kunden, som kan vara butik, särskilda plocklager eller regionala lager. Den största
skillnaden med e-handel i jämförelse med butikshandeln är att en stor del av e-handeln erbjuds med
hemleverans eller leverans till utlämningsställe, vilket innebär att ett distributionsled tillkommer, så
kallade sistamilen. Distributionssystemen fram till plockställe har utvecklats under lång tid och
motsvarar en hög transporteffektivitet. Majoriteten av transporterna går på väg och det finns potential
för minskat klimatavtryck genom överflyttning till trafikslag med en mindre andel fossil energiförsörjning. E-handeln ger dock ingen signifikant skillnad i förutsättningarna för överflyttning i
nuläget.
Den sistamilen står för en begränsad andel av det totala transportarbetet i distributionssystemet men
motsvarar den del av kedjan med relativt störst potential för energieffektivisering. Att skapa hög
transporteffektivitet och samtidigt möta krav från konsumenter innebär stora logistikutmaningar. Ett
viktigt underlag för att möta framtidens krav är kunskapen om hur konsumenter väljer att agera för att
försörja sitt hushåll med dagligvaror.
Rapporten presenterar ett ramverk för att beskriva och analysera dagligvaruhandelns logistiklösningar
med avseende på transporteffektivitet och möjlig leveransservice. Ramverket baseras på litteratur och
intervjuer och innehåller logistikaktiviteterna samordning, lagerstyrning, plocklokalisering,
leveranssätt och leveransservice. Varje aktivitet beskrivs och analyseras med avseende på hur den
påverkar e-handelserbjudandet och förutsättningar för transporteffektivitet. Det finns möjligheter att
vidareutveckla logistiken för att möta de nya kraven som e-handeln innebär.
VTI rapport 1062
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Konsumentpreferenser kring e-handel av dagligvaror
Rapporten presenterar ny kunskap om konsumenters beteende av betydelse för logistiklösningar men
även hur konsumenter gör sina inköpsresor. Studien är inriktad på konsumenter som bor i mellanstora
och större städer. Enkäten visar att servicenivå trots allt inte är kritisk för om man väljer e-handel
framför fysisk butik. En tjänst som upplevs attraktiv är så kallad Click & Collect, som innebär att
konsumenter hämtar upp sin beställning i butik eller på andra utlämningsplatser, ett erbjudande som
även har potential att bidra till minskade bilresor.
E-handelns totala inverkan på energianvändning för transporter beror dels på förändrade företagstransporter och dels på möjligheten till konsumenters förändrade inköpsresor. Tidigare forskning har
visat att e-handel i teorin innebär en potential för minskad energianvändning eftersom sistamilen
transporter med distributionsbil kan ersätta ett flertal inköpsresor med privat bil, men att energibesparingen i praktiken är komplex att värdera.
Enkäten undersöker hur olika grupper agerar för att försörja hushållet med livsmedel. Resultaten tyder
på att e-handeln innebär minskad bilanvändning. Konsumenter som e-handlar använder sig av bil
kopplat till sina inköp av dagligvaror i mindre utsträckning än konsumenter som handlar i fysisk butik.
Konsumenter som e-handlar storhandlar i mindre omfattning till förmån för kompletteringshandling i
mer närliggande butiker, vilket innebär kortare resor och mindre användning av bil som färdmedel.
För konsumenter som använder C&C innebär e-handel dessutom att delar av dedikerade inköpsresor
omvandlas till kedjeresor.
Energieffektiv e-handel av dagligvaror
Genom en scenarioanalys, som baserats på litteratur, intervjuer och enkätdata, utvecklas förslag på hur
energieffektiv distribution av dagligvaror kan åstadkommas. Rapporten presenterar fyra scenarios med
två dimensioner som innebär olika förutsättningar för möjlig transporteffektivitet: 1) befolkningstäthet
och 2) servicenivå. Logistiklösningar konkretiseras med hjälp av ramverket för analys av transporteffektivitet. Kombinationen av ett begränsat kundunderlag och en hög servicenivå innebär svåra
förutsättningar för att skapa hög transporteffektivitet – men även kostnadseffektivitet.
För att möta kraven på transporteffektivitet och lönsamhet ur ett företagsperspektiv så behöver
nuvarande servicenivån ses över alternativt så behöver volymerna kraftigt öka så att det blir möjligt för
aktörer att skapa skalfördelar och effektivitet. Enkäten tyder på att e-handeln är attraktiv även med en
lägre leveransservice. En möjlighet är att öka användningen av C&C. Detta erbjudande kan underlätta
sistamilen och samtidigt minska bilresor för inköp. Prenumerationstjänster, obemannade leveranser,
beställningssystem från hushållen är andra exempel på attraktiva erbjudanden som kan medföra ett flyt
i logistiken. Genom en ökad datadelning mellan konsumenten, dagligvaruhandeln och producenten
kan framförhållning skapas, vilket innebär bättre förutsättningar för att åstadkomma mer effektiva
företagstransporter.
E-handeln innebär nya möjligheter för konsumenten och nya logistikutmaningar för företagen. För att
e-handeln ska fortsätta utvecklas behövs erbjudanden som är attraktiva och som samtidigt skapar
möjlighet för lönsamhet och effektivitet ur ett företagsperspektiv. Den här studien ger förslag på
nyckelfaktorer för att åstadkomma en hög transporteffektivitet. De sammantagna resultaten pekar på
att e-handeln generellt bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle genom att den leder till minskat
resande med bil.
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Summary
Energy efficient distribution of e-grocery by transport efficient logistics and reduced car use
by Linea Kjellsdotter Ivert (VTI), Joakim Kalantari (VTI), Lena Hiselius (LTH), Per Henriksson
(VTI) and Jenny Karlsson (VTI)
Swedish e-grocery undergoes a strong development and is becoming well-established. E-commerce
gives increased accessibility and services for consumers but, at the same time, new logistics challenges
for companies. At present, several companies are presenting large investments. Since the market is
growing, there are possibilities to develop logistics systems that could contribute to a sustainable ecommerce.
The overall purpose of this report is to contribute to energy-efficient e-grocery by decreased energy
use for transport. New knowledge in the following two areas are presented: 1) Grocery distribution
systems 2) Consumer perspective on e-commerce and grocery shopping trips. The methods used are
literature studies, interviews with 21 organizations and companies in the grocery market, a survey with
3 000 consumers and two workshops with researchers, food producers, grocery retailers and logistics
and transport players.
Grocery distribution systems
This study focuses on major players in the grocery trade that offer full range assortment. A description
of today’s e-commerce, challenges from companies’ perspectives, and a future exploration, are
presented. E-commerce is growing and the strong development of the annual turnover seems to
continue. There is a strong competition to gain market shares, which drives the level of service in a
way that could lead to increased need for transport. At present, it is the traditional grocery chains and
pure online players that dominate the market. E-commerce gives new possibilities for consumers, in
terms of new services and accessibility to a variety of offerings.
The grocery distribution systems are developed to meet the increased demand of e-commerce. In
principle, the same systems are used for transport to the physical stores and to the place where the ecommerce order is picked for the customer, which can be a store, darkstore or regional warehouses.
The main difference with e-commerce compared to traditional grocery retail is the delivery mode; the
main part is offered with home delivery or delivery to a pick-up point, which means that a transport
link is added, the so-called last mile. The distribution systems for deliveries to the stores have been
developed for a long time and correspond to a high transport efficiency. The principal transportmode
is road transport, which means there is a potential for reduced climate footprint through modal shift to
low carbon modes. However, in today’s systems, e-commerce does not make a significant difference
in prerequisites for modal shift.
The last mile corresponds to a limited share of the total transport work in the distribution system.
However, the last mile is the part of the chain with relatively greatest potential for incresead energy
efficiency. It is a major logistics challenge, to meet requirements of transport efficiency and, at the
same time, high service level. An important aspect to consider for meeting the future demands and
requirements, is the knowledge of consumer preferences.
A framework for logistics solutions is presented to describe and analyze transport efficiency and
possible delivery services. The framework is based on literature and interviews and contains the
logistics activities: coordination, warehouse management, picking location, delivery method and
delivery service. Each activity is described and analyzed with respect to prerequisites for transport
efficiency and e-commerce offerings. There are possibilities for further development of the logistics
solutions, to meet the new requirements of the increasing e-commerce.
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Consumer preferences regarding e-commerce of groceries
This study presents new knowledge about consumer behavior of importance for logistics solutions and
further, new data about consumers grocery shopping trips. The focus in this study is consumers living
in medium-sized and larger cities. The survey, investigating customer preferences, shows that service
levels are, after all, not critical for the choice between in-store shopping and online shopping. An
attractive service is the so called Click & Collect (C&C), which means consumers pick up their orders
at grocery stores or other delivery points. This is an offer that could contribute to reduced car use.
The total effect of grocery e-commerce on transportation’s energy use depends on logistics as well as
consumers shopping behaviors and purchase trips. Earlier research has shown that e-commerce could
potentially lead to decreased energy use for transport. Last mile transports with distribution vehicles
could, in theory, replace many shopping trips with private cars. However, energy savings in practice is
a complex task to evaluate.
Results from the survey signify that e-grocery actually decrease the number of trips made by car.
Consumers who shop groceries online use their private cars less compared to consumers who shop
food in traditional ways. Some of their weekly bulk shopping is replaced by supplemental shopping in
close-by stores which leads to shorter trips and thus less frequent car use. For consumers who use
C&C, some dedicated shopping trips are replaced with multi-purpose trips.
Energy efficient grocery e-commerce
Based on literature, interviews, and survey data, four scenarios are developed based on two
dimensions that lead to various conditions for transport efficiency: 1) population density, and 2)
service level. Within each scenario, logistics solutions are discussed in line with the presented
framework. The combination of a limited customer base and a high level of service means challenging
prerequisites to achieve high transport efficiency, but also, cost efficiency.
To meet the requirements for transport efficiency and profitability from companies’ perspective, the
current level of service needs to be reviewed or the volumes need to increase. Hereby, it would be
possible to achieve economies of scale and improved transport efficiency. The survey indicates that ecommerce could be attractive even with a lower delivery service. One possibility is to increase the use
of C&C. This offering gives possibilities to achieve efficient last mile distribution and, at the same
time, reduce the use of car for purchase. Subscription services, unmanned deliveries, ordering systems
from households are other examples of attractive offerings that could lead to efficient logistics.
Increased data sharing between the consumer, the grocery retailers, and the producer, could provide
improved foresight for transport planning, and thus better prerequisites for transport efficiency.
E-commerce mean new offerings for consumers and new logistics challenges for companies.
Sustainable e-commerce means attractive offerings and, at the same time, efficiency and profitability
from companies’ perspective. In this report, key factors for achieving high transport efficiency are
presented. Furthermore, the results of the analysis of consumer perspectives signify that e-commerce
contribute to a more transport efficient society through reduced car use.
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1.

Introduktion

I det här avsnittet beskrivs bakgrunden till rapporten. Här presenteras syfte, fokus och avgränsningar
samt definitioner av nyckelbegrepp och rapportens upplägg.

1.1.

Bakgrund och syfte

E-handeln av dagligvaror utgör endast två procent av den totala livsmedelsförsörjningen i Sverige.
Samtidigt är tillväxten stark, under 2018 växte dagligvaruhandeln via nätet med 27 procent, vilket är
den största relativa ökningen inom detaljhandeln, och tillväxten förväntas fortsätta (Trafikanalys,
2020).
Den ökade e-handel innebär utmaningar för företag att anpassa sina logistiklösningar för att möta de
nya behov som uppstår. Dagligvaror som produktgrupp skiljer sig från andra konsumentprodukter i det
att dagligvaror till stor del är temperaturkänsliga, relativt skrymmande och i flera fall har kort
hållbarhetstid (Eriksson et al., 2019). Detta innebär en stor logistisk utmaning som förstärks genom ehandeln (Karlsson, 2008). En knäckfråga för dagligvaruhandeln är att kunna utforma logistiklösningar
som möjliggör attraktiva erbjudanden och samtidigt kunna driva sin verksamhet med vinst.
I en tid då minskad energianvändning och fossilfrihet är allt viktigare är det angeläget att säkerställa
att dessa logistiklösningar skapar förutsättningar för energieffektiva transporter. Vilka förutsättningar
dagligvaruhandeln har påverkas förstås starkt av marknaden och vad konsumenterna efterfrågar.
Vilken energianvändning som e-handelserbjudandet innebär beror också av hur det påverkar
konsumentens inköpsresor (Wärnhjelm, 2015). Det övergripande syftet med den här rapporten är att
bidra till att en energieffektiv e-handel av dagligvaror kan realiseras genom minskad energianvändning
för transporter. Här presenteras ny kunskap inom två huvudsakliga områden: 1) dagligvaruhandelns
distributionssystem och logistiklösningar med fokus på e-handelserbjudanden och
transporteffektivitet, 2) konsumentpreferenser av betydelse för e-handelserbjudanden samt resvanor
för hushållens försörjning av dagligvaror.
I dagsläget finns en risk att kostnadsrationalitet såväl som energieffektivitet får stå tillbaka i jakten på
större marknadsandelar i det som av media ofta benämns som ”matkriget på nätet”. Kunderna inom
dagligvaruhandeln är generellt sett priskänsliga och marginalerna är relativt låga, varför stora
försäljningsvolymer är en nyckelfråga för att nå lönsamhet i branschen (IVA, 2019). En utmaning för
dagligvaruhandlare är att kunna ta betalt för de ökade kostnader som e-handeln medför (Kotzab &
Teller, 2005; Murphy, 2007; Hübner et al., 2016). Traditionella dagligvarukedjor såväl som rena
online aktörer investerar för tillfället hårt för att ta marknadsandelar och försäkra sig om stora
försäljningsvolymer i en framtid med en ökad e-handel (Jerdén, 2017). Som exempel har det blivit allt
vanligare att öppna upp dedikerade e-handelslager, så kallade ”dark stores”, för att kunna effektivisera
plocket och erbjuda snabbare och mer flexibla leveranser (Kembro och Norrman, 2019). Nya
logistiklösningar lanseras också i en allt snabbare takt såsom hemleverans av färdiglagad mat på under
en timme, leverans direkt till konsumenters kyl och nya utlämningsplatser.
Tidigare forskning har tittat på faktorer som påverkar total energianvändning för transporter vid ehandel jämfört med traditionell handel. Vilken effekt en övergång till e-handel får på det totala
transportarbetet, där inköpsresor och distribution vägs ihop är väldigt komplext att utvärdera. Om
hemleveranser ersätter inköpsresor med bil så är potentialen betydande (Karlsson, 2008; Smidfelt
Rosqvist et al., 2013; Wärnhjelm, 2015; Henriksson et al 2018). I praktiken är det dock svårt att skatta
vilken effekt e-handeln får för konsumenternas totala inköpsresor. Många konsumenter som e-handlar
dagligvaror kompletteringshandlar och konsumenter som inte e-handlar passar på att handla i samband
med andra resor (Trafikanalys, 2020). Oberoende av om e-handeln innebär en ökad energieffektivitet
på totalen (sammanräknat person- resp. godstransporter) eller inte, så är e-handeln här för att stanna.
Med tanke på att e-handeln av dagligvaror fortfarande motsvarar en begränsad del av
dagligvaruhandeln men är under stark expansion finns det möjlighet att bygga upp system som är
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lönsamma, håller hög kundservice och är transporteffektiva. Viktigt i detta sammanhang är kunskap
om hur en utveckling av marknaden kan komma att se ut och hur kundkrav inverkar på företagens
förutsättningar.
Kunskapen om logistiklösningar för e-handel av dagligvaror är begränsad (Eriksson et al., 2019) och
de studierna som finns har i huvudsak fokuserat på sistamilen lösningar (t.ex. Hübner et al., 2016;
Boyer et al., 2009; Henriksson et al., 2018), lokalisering av plocklager (t.ex. Wollenburg et al, 2018)
och konfiguration av lagerdrift och design (t.ex. Eriksson et al, 2019; Kembro et al, 2018). Kembro et
al. (2018) drog nyligen slutsatsen att mer forskning behövs högre uppströms i försörjningskedjan. Det
finns behov av studier som fokuserar på dagligvaruhandelns förutsättningar att möta en ökad
efterfrågan på attraktiv e-handel och samtidigt krav på transporteffektivitet som tar hänsyn till hela
distributionssystemet. Det finns också behov av mer kunskap om konsumentpreferenser för att kunna
utforma erbjudanden och logistiklösningar som möjliggör en hög transporteffektivitet.
Konsumentpreferenser och andra trender är särskilt viktiga i en bransch som expanderar i hög takt.
Målet med den här rapporten är att presentera:
•

en beskrivning av distributionssystem för e-handel av dagligvaror med fokus på
förutsättningar för transporteffektivitet

•

hur en utveckling av marknaden kan komma att se ut och hur kundkrav inverkar på företagens
förutsättningar och logistiklösningar

•

ny kunskap om konsumenters beteende av betydelse för logistiklösningar

•

nytt statistiskt underlag över hur konsumenter gör sina inköpsresor för dagligvaror och ehandlares resvanor

•

ett ramverk för analys av logistiklösningar för e-handel av dagligvaror med avseende på
förutsättningar för transporteffektivitet

•

en analys av transporteffektivitet och leveransservice för olika logistiklösningar i olika
kontexter

•

förslag på hur en attraktiv e-handel samtidigt kan möta krav på energieffektiva transporter och
minskat transportarbete på totalen (person- och godstransporter sammantaget).

Genomförandet består av tre delar; 1) en intervju- och litteraturstudie som studerar dagligvaruhandelns
distributions- och logistiksystem, 2) en enkätstudie som studerar konsumentbeteenden av betydelse för
att åstadkomma energieffektiva logistiklösningar 3) en scenarioanalys, där fyra scenarier som baseras
på resultaten från 1) och 2) utvecklas och analyseras för att vidareutveckla förslag på hur minskad
energianvändning för transporter kan uppnås.
Projektet fyller flera av de kunskapsgap som finns genom att studera e-handelns transporter i ett
utvidgat sammanhang, dvs. hela distributionssystemet och inte enbart sista-milen. I projektet studeras
distribution från att varor inkommer till dagligvaruhandlares centrallager/dark stores till att de når sin
slutdestination (utlämningsplats eller hem till konsument). Vidare studeras inte endast utmaningar och
möjligheter i dagens distributionssystem. Fokus ligger på att utveckla förslag till förbättrad logistik
som kan möta en ökad efterfrågan, krav på attraktiva erbjudanden och samtidigt säkerställa en hög
transporteffektivitet.

1.2.

Definitioner och beskrivning av nyckelbegrepp

Här beskrivs nyckelbegrepp och hur dessa används i den här rapporten. Begreppen är sorterade efter
tema; erbjudanden, transport, och logistik.
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Erbjudanden
E-handel är internetförsäljning av varor som levereras hem, till ett utlämningsställe, eller hämtas i
butik, lager eller utlämningslokal av konsument (E-barometern, 2020).
Dagligvaror är varor som fyller konsumentens dagliga inköpsbehov exempelvis livsmedel, hygienartiklar, hushållspapper, tobak och blommor (Karlsson, 2008). Dagligvaruhandelns sortiment är
indelat efter karaktär på varan med den grova indelningen fryst, kylt och torrt vilket definieras enligt
följande (Trafikanalys, 2015:12):
•

Frysgods: Gods som fryst och som ska förvaras och transporteras fryst vid högst -18°C.

•

Kylgods: Gods som kylts och som skall förvaras och transporteras under kyla, varvid
temperaturen får vara högst 8°C. Kylgods har speciella krav på hållbarhet och inkluderar
exempelvis mejeriprodukter och färska juicer.

•

Torra varor (kolonial): Inkluderar exempelvis varor som frukt och grönt, konserver, ketchup
och kakao. Det är produkter som inte behöver stå kallt och inte behöver lagras på ett särskilt
sätt.

Fullsortiment syftar på butiker (fysiska eller webbaserade) som erbjuder ett brett utbud som typiskt
motsvarar allt det som konsumenten behöver för sin livsmedelsförsörjning.
Lösplock refererar till försäljning av dagligvaror via webbutiker där konsumenten själv kan plocka
ihop valfria produkter från ett brett utbud (Henriksson et al., 2018).
Matkasse är en färdigplanerad middagskasse med recept som levereras till konsumenten (Henriksson
et al., 2018), antingen direkt hem eller till utlämningsplats. Kunder tecknar sig typiskt för en
prenumeration och leveransen sker en gång per vecka eller varannan vecka.
Specialsortiment avser typiskt små företag som erbjuder ett specialiserat sortiment såsom att en
bonde som säljer grönsaker eller en fiskhandel som säljer fisk och skaldjur.
Click and Collect (C&C) innebär att konsumenten hämtar sin färdigpackade e-handelsbeställning i
butik eller på annan utlämningsplats såsom gemensamhetslokal i bostadsområdet, en bensinstation, en
servicebutik eller liknande.
Hemleverans innebär att konsumenten får sin färdigpackade e-handelsbeställning levererad till sitt
hem.
Servicenivå avser i denna rapport hur väl en dagligvaruhandlare möter kundernas önskemål och krav
på bekvämlighet, tillgänglighet, pris och utbud.
Befolkningstäthet anger hur tätt befolkat ett geografiskt område är och mäts ofta i invånare per
kvadratkilometer.
Logistik
Logistik: Logistik består av planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i flödet av
material, resurser, finansiella tillgångar, information och returflöden (Lumsden, 2018). Utifrån ett
företagsperspektiv är det relativt vanligt att dela in logistik i tre olika delsystem: försörjningssystemet
(inbound logistics), produktionssystemet (in plant logistics) och distributionssystemet (outbound
logistics) (Johnson och Wood, 1993). Försörjningssystemet omfattar material-, betalnings och
informationsflöden mellan leverantörer och företaget, produktionssystemet flödena i samband med
företagets egen förädling och distributionssystemet flödena ut till kund.
Distributionssystem: Distribution handlar om att göra färdiga produkter tillgängliga för kund på ett så
kostnadseffektivt sätt som möjligt, samtidigt som önskad leveransservice upprätthålls (Oskarsson et
al., 2013).
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Logistiklösningar: I den här rapporten avser logistiklösningar dagligvaruhandelns aktiviteter för att
möjliggöra e-handelserbjudanden till kunder med fokus på det som påverkar möjlig
transporteffektivitet i distributionssystemet.
Dark stores är plocklager särskilt anpassade till e-handel (Wollenburg et al., 2018).
Plockställe är plats där e-handelserbjudanden plockas till kund. Det kan vara dark store, fysiska
butiker eller regionallager.
Omni-kanaler (OC) handlar om att integrera olika försäljningskanaler till en för kunden så kallad
sömlös och personifierad shoppingupplevelse (Kembro och Norrman, 2019).
Plattformsföretag (ex Amazon och Alibaba) avser företag som erbjuder nätverksbaserade marknadsplatser mellan köpare (konsumenter) och säljare (återförsäljare och/eller tillverkare). Kärnan i
plattformsekonomin är att marginalkostnaden för ökad försäljning är extremt låg eftersom den
renodlade handelsplattformen slipper bygga butiker, betala hyra, investera i varor, anställa personal
även om försäljningen ökar (Svensk Handel, 2018). Ju fler som använder marknadsplatsen desto mer
höjs tjänstens värde för alla, fler kunder lockar fler säljare, fler säljare ökar utbudet och lockar ännu
fler kunder.
Transport
Tredjepartslogistik (TPL) innebär att en tredje part, utöver säljare och kund övertar vissa eller alla
logistiska flöden. Vanliga tjänster är förutom transporter även lagerhantering, cross-docking, plock
och pack. Även bemanningslösningar, IT stöd och kundtjänst kan räknas in i begreppet.
Lastmile/sistamilen är den sista sträckan i en leveranskedja, dvs. från en hubb, spridningspunkt, butik
eller lager ut till slutdestinationen för varan.
Cross-docking: Godssändningar transporteras till terminaler där de sorteras, packas om och sänds
vidare till kund utan att hamna i lager (Lumsden, 2007).

1.3.

Fokus och avgränsningar

Den här studien fokuserar på transporter vid e-handel av dagligvaror, och då hur minskad energianvändning kan åstadkommas genom ökad transporteffektivitet, minskat transportarbete (företagsperspektiv) och minskat bilresande (konsumentperspektiv). Ökad transporteffektivitet innebär att
utnyttja resurser i systemet maximalt, t.ex. att åstadkomma höga fyllnadsgrader. Minskat transportarbete innebär att använda en så kort körsträcka (tonkm) som möjligt. Minskat bilresande syftar på att
e-handelserbjudanden kan anpassas så att det möjliggör för konsumenter att använda bil i mindre
utsträckning.
Projektet studerar minskad energianvändning genom förbättrad logistik och anpassade kunderbjudanden. Därmed studeras inte prestanda i den teknik som används för transporten, dvs. fordons
energieffektivitet och inte heller vilka energibärare som används. Energieffektivitet ses som ett
resultatmål på liknande sätt som kostnadseffektivitet eller ledtider och studeras kvalitativt.
För att studera de stora transportvolymerna inriktas studien på dagligvarukedjor (ex ICA, Coop och
Axfood) och rena onlineaktörer (ex Mathem.se) som säljer dagligvaror via Internet. Det finns olika
typer av erbjudanden och fokus i denna studie är dagligvaruhandlarens erbjudande, vilket typiskt
består av fullsortiment (även kallat lösplock) eller matkasse. Det ska noteras att det även finns
specialiserade matkasseföretag men dessa är inte med i studien. Vi avgränsar oss även från att studera
specialsortiment eftersom dessa typiskt erbjuds av små företag och motsvarar (än så länge) små
volymer. Projektet avgränsar sig helt från transporter från jordbruk till livsmedelsindustrin och
transporter utanför Sverige, då dessa transporter bedöms i princip opåverkade av förändringen mot
ökad e-handel.
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För att sätta e-handelns transporter i sitt sammanhang studeras dagligvaruhandlarens distributionssystem, och mer specifikt: transporter från livsmedelsproducent till centrallager/darkstores, mellan
lager och spridningspunkter, från lager/spridningspunkter/producent till butik och från plockställe till
konsument (utlämningsplats eller hemleverans). Dagligvaruhandelns logistiklösningar studeras med
avseende på de aspekter som är avgörande för transporterna. Det innebär framförallt hur transporter
samordnas, vart dagligvarorna lagras och var de plockas samt även hur varorna beställs.
Andra faktorer som kan ha betydelse för energianvändning är t.ex. lagrets utformning eller olika
metoder för hantering och plockning, vilket inte ingår i den här studien. Vi tittar inte heller på hur
varor förpackas eller vilka IT-system som används för att planera och styra material- och
betalningsflöden. I projektet studeras heller inte energieffektivitet i byggnader eller plockningssystem.
För att ge förslag på framtidens logistiklösningar behövs mer kunskap om konsumenterna. Dagligvaruhandelns transportutmaningar studeras här ur ett konsumentperspektiv. Fokus i studien av
konsumentpreferenser är aspekter som har betydelse för företagens logistiklösningar och förutsättningar för transporterna. För att få information om hur konsumenter reser för att klara hushållets
livsmedelsförsörjning studeras även inköpsresor. På landsbygden är människor typiskt bilberoende
och andra färdmedelsval är inte så vanligt förekommande. De har vanligen inte heller tillgång till så
stort utbud av e-handelserbjudanden. Därför avgränsas enkätstudien till grupper som bor i stora och
medelstora städer, vilket motsvarar grupper som har valmöjligheter både när det gäller butiker, ehandel och färdmedelsval.
Figur 1 illustrerar vad som ingår i den här studien. Ramen representerar kontexten i form av marknad,
trender och kundpreferenser. Studien fokuserar på transporter i hela kedjan med dagligvaruhandeln i
fokus, här illustrerat som enkelriktade pilar. Inflöden består av transporter från producenter och utflöde
motsvarar olika leveranssätt till konsument. Dagligvaruhandelns logistiklösningar studeras närmare
med avseende på e-handelns transporter, särskilt från fysisk butik och darkstore till kund. Vidare
fokuserar den här studien på hur konsumenters preferenser kan användas för att anpassa erbjudanden
samt hur hushållen agerar för att försörja hushållet med livsmedel. Dagligvaruhandelns perspektiv
kopplas ihop med konsumentperspektiv i en scenarioanalys där logistiklösningar vid e-handelserbjudanden konkretiseras, vilket motsvarar ett helhetsperspektiv som representeras av hela figuren.

Figur 1 Den här rapporten fokuserar på dagligvaruhandelns transporter, e-handelserbjudanden,
konsumentpreferenser och inköpsresor med hänsyn till olika kontexter.

1.4.

Rapportens upplägg

Rapporten bygger på resultat från de tre delstudierna och kan förklaras på följande sätt:
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•

Kapitel 2 beskriver de metoder som används för att samla in och analysera data.

•

Kapitel 3 beskriver e-handeln i Sverige samt presenterar en trendspaning.

•

Kapitel 4 beskriver distributionssystemet för dagligvaror samt presenterar utmaningar och
möjligheter kopplat till e-handel och logistik.

•

Kapitel 5 presenterar logistiklösningar, faktorer som påverkar transporteffektivitet och analys
av hur olika lösningar för olika e-handelserbjudanden påverkar energianvändning för
transporter.

•

Kapitel 6 presenterar konsumentpreferenser kring e-handel av dagligvaror.

•

Kapitel 7 presenterar fyra scenarios för distribution av dagligvaror baserat på olika grader av
servicenivåer och befolkningstäthet.

•

Kapitel 8 innehåller en analys och diskussion kring en realisering av energieffektiv
distribution av dagligvaror. I detta kapitel beskrivs även studiens bidrag i ett bredare
sammanhang med förslag på fortsatt forskning.

•

Kapitel 9 summerar rapporten.

Rapportstrukturen illustreras i Figur 2.

Figur 2 Översikt av rapportens struktur.
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2.

Metod

I det här avsnittet presenteras de metoder som använts för att samla in och analysera data och som
ligger till grund för att besvara respektive delstudies syfte samt studiens övergripande syfte.

2.1.

Litteraturstudie

Litteraturstudien inkluderar vetenskapliga publikationer (avhandlingar och artiklar), utredningar och
rapporter inom e-handel, logistik, transporter, energieffektivitet, dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin. Litteraturstudien har bistått med att skapa förståelse för vilken kunskap som finns inom
området och identifiera referenser av övergripande betydelse. Befintlig litteratur har varit grund för
framtagande av intervjumallar och enkätfrågor samt för att sätta strukturen för analyser av intervjuoch enkätdata. Databaser vi använt oss av är VTIs biblioteks och Lunds universitets egna databaser,
men även databaser som Emerald, Scopus och ScienceDirect. Vi har också använt oss av Google
Scholar och Google. Källkritik har varit centralt vid inläsning av information som har tolkas och
bedöms.

2.2.

Intervjustudie

Vi har genomfört tjugotre intervjuer med fem dagligvaruhandlare, tre livsmedelsproducenter, sju
speditörer/tredjepartslogistiker (TPL), två sistamilen aktörer, två logistikföretag/konsulter och två
branschorganisationer (Se Tabell 1). Respondenterna har haft positioner som logistikchef, chef för ehandel, affärsutvecklare, VD, analytiker och sakkunniga. Vid val av respondenter har det varit viktigt
att få en så bred och noggrann beskrivning som möjligt av energieffektiva logistiklösningar vid ökad
e-handel. Det har dels handlat om att skapa en förståelse för dagens distributionssystem dels om
trender framåt och vilka anpassningar som krävs för att möta den ökade e-handels trenden. Projektgruppen tog gemensamt fram en lista på företag/organisationer som vi skulle vilja komma i kontakt
med och ställde senare också frågan till de respondenter vi talade med om de hade förslag på personer
som vi borde intervjua. Listan över respondenter kompletterades därmed under projektets gång.
Dagligvaruhandeln i Sverige består av ett fåtal stora aktörer och vi har intervjuat fyra av de fem största
aktörerna (ICA, Axfood, Lidl, Bergendahls) samt den största rena online aktören (Mathem.se). För
speditörer, TPL:are och sistamilen aktörer identifierades främst de aktörer som är involverade i dagligvaruhandelns transporter och/eller e-handelstransporter mer generellt. Vi var också intresserade att
prata med branschexperter vilka identifierades via branschorganisationer och aktiva logistikaktörer.
Tidigt i intervjuprocessen identifierades behovet av att tala med livsmedelsproducenter då de hanterar
transporterna till dagligvaruhandelns centrallager men även i vissa fall transporter till butiker och ehandels lager. Således har de god förståelse för transporter av dagligvaror och kunskap om hur ehandeln påverkar distributionen. Att valet föll just på Pågen, Skånemejerier och Orkla berodde på att
vi ville ha representation från olika typer av dagligvaror. Pågen producerar och levererar färskvaror,
Skånemejerier kylvaror och Orkla torrvaror.
En intervjumall togs fram och provtestades på en person som arbetar inom logistikområdet och som
har stor erfarenhet av e-handel av dagligvaror. Intervjumallen justerades något utifrån den input vi
fick. Inför intervjuerna med respondenter skickades intervjumallen ut via e-mail så att respondenterna
skulle ha en chans att förbereda sig. I e-mailutskicket och i samband med att vi pratade med respondenterna inför intervjun redogjordes för syftet med intervjun, att resultatet kommer behandlas
konfidentiellt, att respondenten kan avbryta när som helst, hur resultaten kommer att användas samt att
man som respondent kommer få tillgång till slutrapporten (denna rapport) och delta vid en workshop
där resultat presenteras och diskuteras.
Intervjuerna har varit semistrukturerade och i största möjliga mån var vi varit två intervjuare vid varje
intervjutillfälle. Intervjuerna har varat mellan 1 och 2 timmar. En av intervjuarna har haft huvudansvaret för att frågor i intervjumallen besvarats och den andra har haft huvudansvar för att ta
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anteckningar. Vid intervjuerna har det varit viktigt att respondenten själv fått utveckla sina svar. Vid
ett par tillfällen deltog fler än en respondent vid samma intervjutillfälle och för två företag genomfördes intervjuer med olika respondenter vi olika tillfällen. I anslutning till intervjuerna har tre studiebesök genomförts; ICA centrallager i Kungälv, MatHem lager i Bromma och Pågens bageri i Malmö.
Anteckningar från intervjuer sammanställdes omedelbart efter intervjun och i de fall det var något som
var oklart togs kontakt med respondenten omgående. De flesta intervjuer spelades in och
transkriberades. Båda intervjuarna sammanställde sina anteckningar och dessa anteckningar samt de
transkriberade intervjuerna lästes igenom vid flera tillfällen av båda forskarna som var för sig började
ta ut nyckelord från respektive intervju. Olika nyckelord samlades ihop och teman skapades. När detta
var gjort diskuterades teman tillsammans och citat under olika teman ställdes därefter samman från
många olika intervjuer. Därefter fördes resultat från intervjuer samman med resultat från litteratur i en
gemensam analys kring logistikklösningar, faktorer som påverkar energieffektivitet och trender.
Intervjuerna har också varit viktiga komplement i nulägesbeskrivningen, främst avseende behov,
utmaningar och möjligheter kopplat till en ökad e-handel av dagligvaror och tankar kring framtidens
logistiklösningar.
Tabell 1 Företag/organisationer som deltagit i intervjustudien, samt antal personer från respektive
företag/organisation.
Aktörsgrupp

Företag/Organisation

Antal respondenter

Livsmedelsproducent

Skånemejerier

1

Pågen

2 respondenter vid samma intervjutillfälle

Orkla

1

ICA

2 respondenter vid olika intervjutillfällen

Axfood

1

Bergendahl

1

Lidl

1

MatHem

4 vid två olika tillfällen

Postnord

1

Frode Laursen

1

Aditro Logistics

1

Speed Logistics

1

Dream Logistics

1

Hässleholm Autoport AB

1

Airmee

1

Best

1

Budbee

1

LogTrade

1

Steerlink

2 vid samma tillfälle

HUI Research

1

Svensk Handel

1

Dagligvaruhandlare

Speditör/TPL

Sistamilen-aktör

Logistikföretag

Branschorganisationer

2.3.

Enkätstudie

Data till enkätstudien är insamlad i samarbete med Kantar Sifo och genom deras webbpanel. Kantar
Sifo har ansvarat för utskick av enkäten samt insamling och sammanställning av enkätsvaren. I syfte
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att säkerställa tillräckligt hög incidens av respondenter som regelbundet e-handlar dagligvaror, har
målpopulationen avgränsats till 25–59 åringar som bor i storstadsregioner eller mellanstora städer.
Med storstadsregion menas kommuner i Stockholms, Göteborgs och Malmös arbetsmarknadsregion
(48 kommuner). Med mellanstora städer menas kommuner med mer än 90 000 invånare (15
kommuner). Frågorna är i huvudsak formulerade att fånga upp beteende på hushållsnivå.
Valet av demografiska och geografiska avgränsningar av målpopulationen är motiverat av praktiska
skäl. Vår samlade bedömning var att ett urval utan dessa begräsningar skulle sannolikt resultera i för
få respondenter som e-handlade regelbundet med bibehållen urvalsstorlek. Beslutet att avgränsa
urvalet var en avvägning mellan urvalets storlek och förväntad incidenskvot samt resultatens giltighet.
Således är resultaten inte representativa för hela Sveriges befolkning, utan endast för den population ur
vilken respondenter har valts. Panelmedlemmar som faller inom ovan angivna avgränsningar har
slumpvis valts för utskick av enkäten. Det finns skevheter i webbpanelens sammansättning jämfört
med befolkningen i stort. I syfte att öka underlagets representativitet på populationsnivå, har svaren
viktats med åldersgrupp (3 grupper), kön (2 grupper), regiontillhörighet (4 grupper), inkomstintervall
(3 grupper) samt utbildningsnivå (2 grupper).
En annan egenskap som följer metoden för datainsamling är att det inte går att tala i termer av
svarsfrekvens i traditionell mening. Enkäten är genomförd i en slumpmässigt rekryterad webbpanel
med ett på förhand bestämt mål om antal svar (3 000). Praktiskt innebär det att man gör ett för
ändamålet lämpligt stort urval av potentiella respondenter ur webpanelen, i det här fallet ca 12 000.
Sedan skickades enkäten ut i omgångar till några hundra/tusen panellister i taget, tills tillräckligt
många svar erhållits. För att få in 3 000 tusen svar skickades enkäten ut till 500–3 000 respondenter
per omgång, i fem omgångar under ca två veckor i september 2019.
Frågeformuläret bestod av ca 25 frågor, inklusive bakgrundsfrågor. De som svarade att de sällan eller
aldrig e-handlar dagligvaror fick delvis andra frågor än övriga. Den gruppen fick kvalitativa frågor om
varför de avstår från att e-handla dagligvaror och vad som skulle få dem att vilja e-handla dagligvaror
oftare istället för detaljerade frågor om deras e-handelsvaror. I övrigt handlade frågorna i formuläret
om konsumenternas inköpsbeteende inklusive inköpsfrekvens, inköpens storlek, inköpskanal och
avstånd till olika butiker, val av leveransmetod, färdmedelsval och resmönster. Några frågor var
utformade för att ge respondenterna möjlighet att kvalitativt värdera/motivera sina val samt redogöra
för sitt inköpsbeteende i övrig dvs. ej e-handel av dagligvaror.
För genomförande av delar av analysen har enkätdata kompletterats med viktning av konsumtionsenhet per hushåll samt befolkningstäthet per postnummerområde. Uppgifterna för konsumtionsenhet
och befolkningstäthet är hämtade från Statistiska centralbyrån (SCB). För att kunna jämföra disponibel
inkomst mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem, en så kallad konsumtionsenhetsskala,
där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning 1.
Den statistiska analysen består av jämförandeanalys av olika gruppindelningar med avseende på bl.a.
respondentkaraktäristik, hushållskaraktäristik, inköpsbeteende samt resmönster och färdmedelsval.
Gruppen som e-handlar dagligvaror är indelade i undergrupper baserad på val av leveransmetod.
Jämförande analys av dessa undergrupper är också genomfört. Jämförande analys är baserad på chi2
eller t-tester med 95 % konfidensintervall.

2.4.

Scenarioanalys

Baserat på resultat från litteratur-, intervju- och enkätstudien har en matris med fyra scenarios för
distribution av dagligvaror vid ökad e-handel utvecklats. Matrisen bygger på två dimensioner som
rankas som hög eller låg: 1) Befolkningstäthet, dvs. den beskaffenhet på det område som e-handel
1

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2016/Att-jamfora-inkomster-for-hushall/
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erbjuds inom. Ett område med hög befolkningstäthet innebär att e-handel erbjuds i större städer och en
låg befolkningstäthet att e-handel erbjuds på landsbygden och i mindre städer. 2) Servicenivå, dvs. hur
väl e-handlaren möter kundens önskemål på bekvämlighet, tillgänglighet och utbud. En hög servicenivå betyder att logistiklösningarna är utformade för att tillmötesgå kundens önskemål även om det
inte är kostnadseffektivt och en låg servicenivå betyder att logistiklösningar är optimerade från ett
kostnadsperspektiv. Inom ramen för varje scenario diskuteras utformningen av olika logistiklösningar.
Matrisen visar på extremerna, storstad kontra landsbygd/mindre städer och kan därmed ge skenet av en
binär modell, vilket inte stämmer med verkligheten då en stor del av e-handeln sker i mellanstora
städer. Avsikten med matrisen är emellertid att på ett enkelt sätt illustrera ytterligheterna för att med
hjälp av dessa kunna diskutera ytterligheter såväl som gråzoner såsom mellanstora städer.
Litteraturstudien stöttade i att ta fram en struktur över olika logistiklösningar som kan användas vid en
ökad e-handel. I detta sammanhang spelade Hübner et al. (2016) ramverk för genomförande och
leverans av sista milen distribution för omni-channel (OC) inom dagligvaruhandeln en stor betydelse.
Resultat från intervju- och enkätstudien hjälpte till med att exemplifiera, vidareutveckla och anpassa
logistiklösningarna. Som ett exempel har Hübner et al. (2016) fokus på sistamilen-transporter, medan
den här studien inkluderar transporter från att de inkommer till dagligvaruhandlarens lager till att de
når konsument. En gemensam analys av resultat från litteratur- och intervjustudien var också av stor
vikt för att identifiera faktorer som driver energieffektivitet. Baserat på denna input satt
projektgruppen vid ett flertal tillfällen tillsammans för att utveckla scenarier och logistiklösningar
kopplat till dessa.
De fyra scenarierna för distribution av dagligvaror vid ökad e-handel presenterades på en forskarworkshop. (För detaljerad information om scenarierna se kapitel 7). Forskarworkshopen ägde rum den
11 mars 2020 under två timmar där sex forskare inom logistik, livsmedel och e-handel deltog. Baserat
på diskussioner vid workshopen justerades scenarierna något.
De fyra scenarierna samt resultat från intervju- och litteraturstudien och enkätstudien presenterades på
en workshop den 27 augusti 2020 där samtliga personer som deltagit i intervjustudien samt framstående forskare (Lunds universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgsuniversitet, IVL, VTI
och Chalmers Industriteknik) inom området bjöds in. På denna workshop deltog tjugonio personer från
aktörsgrupperna dagligvaruhandeln, livsmedelsproducenter, logistik- och transportaktörer, branschorganisation, och forskare. Vid detta tillfälle validerades resultat från studien och vi diskuterade vad
som kan driva utvecklingen åt rätt håll (från ett energieffektivitets perspektiv), vad det finns för hinder
för detta och vad olika aktörer kan göra för att Sverige ska nå energieffektiva distributionslösningar.
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3.

E-handel av dagligvaror

I det här avsnittet beskrivs e-handeln av dagligvaror i Sverige och en trendspaning inom området.
Avsnittet baseras på litteratur- och intervjustudien.

3.1.

Den svenska kontexten

Dagligvaruhandeln i Sverige omsatte år 2019 cirka 283 miljarder kronor och sysselsatte ungefär
103 000 förvärvsarbetare (Svensk Handel, 2019). Branschen domineras av tre stora aktörer som
tillsammans står för 86,2 procent av marknaden. Den svenska dagligvarukoncentrationen, med ett
europeiskt mått mätt litet antal dagligvarukedjor, kan till viss del förklaras av att Sverige är ett
glesbefolkat land (Larsson et al., 2004). Det krävs storskalighet för att minska logistikkostnader i ett
land med långa avstånd (ibid).
HUI Research genomför årligen, sedan 2015, en kartläggning av dagligvarumarknaden tillsammans
med Delfi Marknadspartner, DLF. I den senaste kartläggningen från 2019 såg fördelningen ut som
följande: ICA (51,5 %), Axfood (17,8 %) och Coop (16,9 %), Bergendahl (7 %), Lidl (4,7 %) och
Netto (2,1 %) (DLF, 2019). Under 2019 köpte dock Coop upp Nettos butiker i Sverige och har därefter
bytt plats med Axfood (Wannefors, 2019).
ICA-gruppen, Coop och Axfood har olika butiksformat, från mindre närbutiker till stormarknader,
med en relativt komplett geografisk täckning över hela Sverige (Prenkert et al., 2016). Bergendahls har
också olika typer av butiksformat och är verksamt framförallt i södra Sverige (ibid).

3.1.1.

Dåtid och nutid

Den första vågen av e-handel med dagligvaror kan ses runt millennieskiftet, då många av de större
aktörerna genomförde en satsning på e-handel med dagligvaror (Prenkert et al., 2016). Initiativen var
centralt förankrade och fokus lades vid att varorna skulle plockas från centrallager. Kunderna var inte
mogna att e-handla vid denna tid, tekniken var inte tillräckligt utvecklad, och lönsamhetsmässigt
fungerade inte dessa e-handelslösningar som bara några år senare lades ner (ibid).
Den andra vågen av e-handel av dagligvaror initierades av matkasseföretag såsom Middagsfrid och
Linas Matkasse runt 2007. Dessa aktörer började erbjuda färdigplanerade middagskassar med recept
direkt till konsumenten. Kunderna tecknade sig för en prenumeration och leveransen skedde typiskt en
gång per vecka eller varannan vecka. I samband med de färdigpackade matkassarnas intåg på matmarknaden dök det också upp aktörer som erbjöd så kallat lösplock, dvs. försäljning av dagligvaror via
webbutiker där konsumenten själv kan sätta ihop en önskad varukorg (Henriksson et al., 2018). Det
mest kända exemplet är MatHem som var en av de första och numera den största rena onlineaktören
inom lösplock.
Idag finns en uppsjö av matkasseföretag som erbjuder olika varianter av matkassar och på senare år
har även de stora dagligvarukedjorna gett sig in på marknaden. Trots att matkassarna var drivande när
det gäller att locka över konsumenter från den fysiska handeln till e-handeln är det lösplockförsäljningen som nu dominerar. Enligt Svensk Digital Handel (2018) var den relativa fördelningen mellan
segmenten i slutet av 2017 att 70 kronor per spenderad hundralapp gick till lösplock och 30 kronor till
matkassar.
Samtliga av de största dagligvarukedjorna i Sverige, med undantag för Lidl, erbjuder konsumenterna
möjlighet att e-handla dagligvaror. I den modell som ICA tillämpar väljer varje ICA handlare själv
vilket e-handels erbjudande de vill ta till marknaden. Veckomenyer för matkasse sätts upp centralt och
webbsida för lösplock sköts också centralt. Lite beroende på vad butiken erbjuder finns möjlighet för
konsumenten att få maten levererad hem (hemleverans) eller hämta sin beställning vid en utlämningsplats, så kallad Click and Collect (C&C). Det finns också ett relativt nytt erbjudande som kallas för
Pronto där konsumenten kan beställa utvalda varor tillsammans med färdiglagad mat direkt från en
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lokal ICA butik hem till dörren. Coop erbjuder matkassar och lösplock med hemleverans och C&C.
Axfood erbjuder matkassar och lösplock via butikskedjorna Willys och Hemköp samt via Mat.se 2 och
Middagsfrid 3. Axfood erbjuder hemleverans såväl som C&C lösningar. Bergendahls erbjuder lösplock
med C&C i butik (inte hemleverans) och matkassar med C&C i butik samt testar en del hemleveranser
för matkassar. MatHem erbjuder lösplock och matkassar med hemleverans och har i liten skala börjat
erbjuda C&C på bensinstationer i Stockholms skärgård. MatHem erbjuder även ”InHome” i
Stockholm och Göteborg som går ut på att maten levereras direkt in i konsumentens kyl då
konsumenten inte är hemma.
I takt med att en ökad e-handel växt sig stark inom traditionell handel har begreppet omni-kanaler
(OC) blivit aktuellt (Marchet et al., 2018). Kortfattat handlar OC om att skapa ett samspel mellan olika
försäljnings- och kommunikationskanaler så att kunden inte upplever någon skillnad mellan dessa.
Målet med OC är att öka konsumenters upplevelse genom att de fritt kan röra sig mellan olika kanaler
i köpprocessen (Verhoef et al., 2015). Den ökade e-handeln kräver att företag ser över sina
konkurrensstrategier i en flerkanalmiljö för att kunna förbättra de finansiella resultaten, vilket är
visionen med införandet av OC (Brynjolfsson et al., 2013). Kassasystem, distributionssystem och
andra system är tydligt ihopkopplade för att möta kundens behov och önskemål. Genom att erbjuda ehandel som ytterligare en kanal strävar dagligvaruhandlare efter att öka kunders lojalitet och tillfredsställelse, behålla och öka befintliga kunders konsumtion och förbättra kedjans övergripande kapacitet
och konkurrenskraft (Melis et al., 2016).

3.1.2.

Framtid

Svensk Handel (2018) menar att den svenska dagligvaruhandeln befinner sig i en speciell situation.
Sverige har en generellt sett mycket e-handelsvan befolkning samtidigt som Sverige inte kommit lika
långt på e-handelssidan för dagligvaror i jämförelse med andra EU-länder. När dagligvaruhandeln på
nätet görs allt mer tillgänglig finns därför skäl att tro att Sverige kommer fortsätta öka sin e-handel i
snabb takt och närma sig toppnationer som Storbritannien som har en e-handelsandel på cirka 7–8
procent. Enligt Svensk Handels (2019) prognosbedömningar kommer e-handelns andel av den totala
försäljningen växa mellan 10 och 15 procent till år 2030.
Den rådande coronakrisen har resulterat i en stark tillväxt som skulle kunna innebära att e-handel av
dagligvaror hoppar flera år in i framtiden (E-Magazine, nr 7/2020). Enligt HUIs beräkningar hade ehandelns försäljning som en andel av den totala försäljningen nått nivåerna för april och maj 2020
först om nästan tre år givet att utvecklingen fortsatt som före krisen (HUI Research, 2020). Flera
dagligvaruhandlare på nätet har snabbt slagit i kapacitetstaket, med långa väntetider som följd.
MatHem har exempelvis utökat sin normala leveranskapacitet med 50 procent och anställde inom kort
flera hundra personer men har trots detta haft svårt att möta leveranstrycket (e-barometern, 2020). Det
är framförallt de äldre som tagit e-handeln med dagligvaror till sig. Enligt e-barometern kvartalsrapport Q1 2020 har andelen äldre konsumenter (65–79 år) som handlat mat på nätet ökat från 9
procent i januari och 4 procent i februari till 21 procent i mars (e-barometern, 2020). I vad mån man
kan dra slutsatser av ökningen inom dagligvaruhandeln i stort är oklart eftersom ökningen även beror
på inbromsning hos restauranger, hotell, mässor, gymnasieskolor och andra enheter (HUI Research
2020).

Mat.se grundades 2012 och är ett renodlad online aktör som erbjuder färdiga middagskassar och lösplock. 2017
köptes Axfood företaget.
2

3

Middagsfrid är ett matkasseföretag som grundades 2007 och som 2017 köptes av Axfood.
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3.2.

Trendspaning

Gällande trendsspaningen så är det viktigt att fundera på vilken effekt som trenderna har, dvs. vilka
trender som bidrar till att det enskilda företaget kan öka sin försäljning/marknadsandel på marginalen
och vilka av trenderna som är stora omdanande trender. Detta avsnitt innehåller inte någon sådan
analys utan ska endast ses som en spaning av möjliga förändringar av betydelse för logistiklösningar
och förutsättningar för energieffektiva transporter och baseras främst från intervjustudien och
kompletteras med litteratur.

3.2.1.

Erbjudandet

Respondenterna i intervjustudien är rörande överens om att e-handeln kommer fortsätta att öka. Från
att främst använts av större hushåll i stan blir det mer intressant för andra målgrupper som singelhushåll och äldreboenden. Flera respondenter menar att det finns ett skifte i kundbeteendet där kunden
förväntar sig att det ska gå allt snabbare och att man ska få sin beställning när man vill ha den. Helst
ska det dessutom inte få kosta något extra och kunden ska själv välja ner hen vill få varan till sig utan
någon press på specifika tidsfönster. En del av sistamilen-aktörerna inriktar sig på att utveckla hemleveranstjänsterna så att kunder ska kunna få mer att säga till om och styra när och hur matleveransen
ska ske. Samtidigt är det flera respondenter, både dagligvaruhandlare och speditörer/TPLare som anser
att e-handeln varit lite av en hype, bra och billigt, men att konsumenten inom kort kommer behöva ta
en del av kostnaden. En speditör/TPLare menar att när det finns sätt att mäta miljöpåverkan så
kommer det att revolutionera e-handeln. En av dagligvaruhandlarna är inne på samma spår och tror
att när man kommer kunna börja mäta miljöpåverkan så kommer leveranskraven att minska. Man kan
inte få det billigt, snabbt och miljömässigt samtidigt, anser en speditör/TPLare.
Ett flertal respondenter tror att C&C kommer vara det stora i framtiden även om hemleveranser också
kommer finnas. När de stora kedjorna rullat ut e-handel i hela Sverige så blir det mycket C&C medan
hemleverans nog främst kommer vara ett erbjudande för storstäder tror en speditör/TPLare. Att ehandels erbjudandet kommer se olika ut beroende på var i landet man bor är tror även en del
dagligvaruhandlare, branschorganisationer och logistikföretag. Denna åsikt överensstämmer också
med tidigare forskning, Marchet et al (2018) menar exempelvis på att kunden i storstäder vill ta emot
varor hemma, medan kunderna i förorten vill gå till butiken och hämta sina varor.
Ett par respondenter tror att det kommer bli vanligare med drive-through lösningar, dvs. att kunden
slipper gå in på utlämningsstället för att hämta sina varor. En speditör/TPLare tror att stammis-kortet
kommer utvecklas mycket mer och det kommer bli centralt att bygga ett värde runt dessa. En
branschorganisation tror att vi kommer se en branschglidning där man förstärker sin handel med någon
typ av tjänst, exempelvis att dagligvarubutiken också har ett eget bageri.
Ett par respondenter (dagligvaruhandlare, sistamilen-aktör) tror på digitala lås som möjliggör att man
kan ställa in varor i kundens kyl. Ett av logistikföretagen anser dock att leveransen kommer bli för
kostsam om man ska gå in i kundernas hem och att det blir problem med exempelvis husdjur. Ett par
speditörer/TPL:are och sistamilen-aktörer berättar om en växande trend med ombudsleveranser och att
paketlösningar och paketboxar inom e-handel mer generellt växer. Det finns dock en del utmaningar
med leveransboxar exempelvis vem som ska stå för kostnaden och vem som ska få använda den.
Kopplat till dagligvaror ställer även krav på att hålla en intakt kylkedja till det. Att hämta sin mat på en
busshållplats kommer inte fungera för livsmedel, här handlar det snarare om att hitta lösningar i
närmiljön berättar ett av logistikföretagen. En av sistamilen-aktörerna anser att skräddarsydda
hemleveranser där man kommer precis när kunden vill och aviserar eventuella förseningar kan minska
behovet av leveransboxar.
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3.2.2.

Butikens roll

Det är många respondenter från samtliga aktörsgrupper som menar att butiker kommer vara fortsatt
betydelsefulla, även om e-handeln ökar. Dels som ett komplement till e-handeln då en del varor inte
lämpar sig för e-handel, dels eftersom butiker fyller ett värde som samlingslokaler och utlämningsplatser. E-handel kommer gälla för vissa produktkategorier medan butiken kommer finnas som ett
komplement anser en livsmedelsproducent. De större dagligvarubutikerna kommer bli mer ombud
eftersom de är optimerade lägesmässigt för detta tror en speditör/TPLare.
Flera respondenter är inne på att storbutiker kommer minska till förmån för närbutiker. En av
livsmedelsproducenterna tror att de bostadsnära butiker kommer växa, ICA nära kommer vara viktig
framöver. Denna slutsats stämmer överens med Svensk Handel (2019) framtidstankar om e-handeln
inom dagligvaruhandeln. De anser att de stora butiksformaten som präglas av veckohandel och stora
köp troligen är den del som e-handeln framförallt kommer ta konsumtion ifrån medan de mindre
butiksformaten, som i hög grad präglas av kompletteringshandel och spontaninköp, kommer att vara
mer opåverkade.
En dagligvaruhandlare berättar att en del större butiker har tappat i omsättning och då finns det
möjlighet att använda yta som plocklager för e-handel och ställa om. En logistikaktör kastar fram idéer
kring upplägg där man kan plocka på nattetid och handla på dagen. Dock finns det en del fackliga
avtal att förhålla sig till, heltidsanställd butikspersonal får inte arbeta på natten.
Ett antal dagligvaruhandlare såväl som speditörer/TPLare framhåller att det är krångligt att skapa
kostnadseffektiva logistiklösningar för färskvaror, kyl-, och frysvaror medan det för torrvaror/bulkvaror inte är något stort problem. I framtiden är det därför många som tror att basprodukter, mjöl,
blöjor och kaffe kommer att e-handlas medan exempelvis grönsaker, ost, kött och fisk kommer finnas i
närliggande butiker. En av dagligvaruhandlarna berättar att man redan idag kan se trender mot allt
mindre torrvaror i butik medan mer butiksyta dediceras till kylvaror.
Samtidigt som det betonas att kompetensen hos butikspersonalen blir allt viktigare finns det en del
trender mot obemannade matbutiker, exempelvis har Coop och ICA har öppnat obemannade butiker.
En fördel med obemannade butiker gentemot e-handel är att konsumenten kan handla det hen vill ha,
medan e-handel betyder en viss väntan berättar ett logistikföretag. De obemannade butikerna förespår
en av branschorganisationerna främst kommer att användas i glesbefolkade områden.

3.2.3.

Teknikutveckling

Flera respondenter talar om teknikutvecklingen inom området och tror att erbjudandet kommer att
kunna segmenteras mer med avseende på service tack vare digitaliseringen. Trender som lyfts upp är
ekologisk och närproducerad mat, vegansk och vegetarisk mat samt snabblagade recept och färdiglagad mat. Med en ökad digitalisering kommer konsumenter kunna få mer information om produkter
och varor och leverantörer mer kunskap om konsumenters efterfrågan. Flera respondenter tror att krav
på spårbarhet kommer att öka som en konsekvens av en ökad digitalisering.
I intervjuerna framkommer det att många TPL:are och dagligvaruhandlare redan börjar att automatisera sina lager och automatisering är en växande trend. I Storbritannien har Ocado investerat miljardbelopp i enorma automatiserade anläggningar för att pressa ner kostnaderna per enskild beställning
och få lönsamhet i verksamheten, något som bland annat ICA och Axfood gör i Sverige (Svensk
Handel, 2019). ICAs samarbetsavtal med brittiska e-handelsföretaget Ocado Group PLC går ut på att
ICA använder Ocados e-handelsplattform och teknologi för högautomatiserat e-handelslager. ICA
håller på att bygga ett nytt e-handelslager i Stockholm som planeras stå färdigt 2022 och kommer även
att öppna ett e-handelslager i Göteborg. Axfood bygger ett helautomatiserat OC-lager i Bålsta för att
serva både butiker och e-handelskunder och är den största investeringen i Axfoods historia. Lagret
planeras vara i full drift 2023.
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Två av respondenterna ställer sig lite skeptiska till automatiseringshetsen och menar att det finns
risker med denna typ av system eftersom det finns en maxtakt, vilket gör helautomatiserade lösningar
inflexibla. Halvautomatiserade lösningar är nog bättre. Utöver automation av plockprocesserna ser
man också möjligheter med ökad automation av transporterna. Förarlösa fordon för distribution över
lag är något som många tror på.

3.2.4.

Nya aktörers intåg på marknaden

När man pratar om framtiden är det många som spekulerar kring möjligheter för livsmedelsproducenter, restaurang- och storköksgrossister, stora dagligvaruföretag och plattformsföretag att börja
sälja dagligvaror direkt till konsument. Samtidigt understryks att den svenska livsmedelsmarknaden är
cementerad och att det redan finns ett strukturerat nät av butiker och lager vilket mest troligen gör det
svårt att vända upp och ner på den svenska dagligvaruhandels karta. Dagligvaruhandeln har dessutom
en mycket stark position som länken mellan konsument och producent och tillför ett stort värde genom
att erbjuda ett fullsortiment, med hög tillgänglighet till ett bra pris.
Ett par respondenter lyfter upp möjligheten för livsmedelsproducenter att samordna sig så att de har
IT- system för marknadsplatser kombinerat med en gemensam distribution för att åstadkomma
effektivitet men detta är gissningsvis intressant för en del exklusiva produkter och/eller i relativt liten
skala. Stora dagligvaruföretag skulle kanske kunna erbjuda ett nära fullsortiment men samtidigt är det,
enligt många, inte så troligt att de skulle vilja konkurrera med sina egna kunder (dagligvaruhandeln).
Plattformsföretag ligger, enligt flera respondenter, oerhört långt fram inom tekniska områden. De kan
erbjuda mervärde för kund i form av snabba leveranser, förstklassiga distributionssystem, artificiell
intelligens, röststyrd handel, årskort för fri frakt med mera (Svensk Dagligvaruhandel, 2019). Kopplat
till detta kan det vara värt att notera att Amazon köpt Whole Foods i USA (IVA, 2019) och nyligen
gått ut med ett pressmeddelande där man bekräftar en pågående etablering i Sverige. Enligt Svensk
Handel (2019) är det inte osannolikt att branschöverglidande förmånssystem med starka lojalitetsincitament för kunder även kommer till Sverige och kan påverka dagligvaruhandeln framöver.
Flera respondenter tror att det kommer ske en konsolidering för aktörer som erbjuder sistamilen
leveranser då det inte kommer finnas plats för alla. Här finns det många tankar hos TPLare/speditörer
om det kommer vara dagligvaruhandlare som kommer ta en tydligare position som logistikaktörer och
erbjuda sistamilen leveranser till andra e-handlare eller om det snarare kommer vara en speditör som
kommer sköta sistamilen-transporter för många dagligvaruhandlare. Ett par respondenter tror att
kommuner och städer kommer gå in mycket hårdare och ställa krav på konsolidering av sistamilentransporter och att dessa transporter utförs på ett energieffektivt sätt, exempelvis autonoma elektriska
distributionsbilar som nyttjas vid vissa på förhand bestämda tillfällen.
En representant för ett logistikföretag ifrågasätter dagens livsmedelsproduktion och livsmedelsdistribution som bygger på storskalighet och volymer. Hen är övertygad om att framgångsreceptet
ligger i småskalig livsmedelsproduktion och att det i framtiden kommer finnas möjlighet att skapa en
produktionsapparat som efterliknar vattenförsörjningen. Det vill säga produkter ska finnas tillgängliga
när behovet uppstår. Förflyttningen av varor kommer att vara mer eller mindre gratis och utföras av
autonoma farkoster som transporteras runt och snabbt kan ta sig dit behovet uppstår. Inga lager och
inga mellanhänder kommer att behövas.

VTI rapport 1062

29

4.

Distributionssystemet av dagligvaror i Sverige

I det här avsnittet beskrivs dagligvaruhandelns transporter och därefter presenteras utmaningar och
möjligheter kopplat till en ökad e-handel. Avsnittet baseras på resultat från intervju- och
litteraturstudien.

4.1.

Dagligvaruhandelns transporter

Dagligvaror är relativt transportintensiva varor som fraktas flera gånger innan den når sin
slutdestination (Trafikanalys, 2015:12). Vidare har varugruppen en relativt lång transportsträcka
jämfört med andra varugrupper (ibid). Inrikes transporter av dagligvaror sker i majoriteten av fallen,
95 procent, per lastbil (IVA, 2019). Distributionssystemet för dagligvaror kan delas in följande
transporter; 1) från producent till centrallager/darkstore, 2) mellan lager och spridningspunkter, 3) från
producent/lager/spridningspunkter till butik 4) sistamilen-transporter (Wollenburg et al, 2018).
Dagens utveckling där de stora kedjorna står för en betydande andel av omsättningen av dagens ehandel innebär också att en betydande del av transporterna för e-handel genomförs i befintliga och
etablerade transportlösningar. Den övergripande strukturen, steg 1) till 3) i transportkedjan, är i princip
densamma oberoende av säljkanal. Därmed innebär e-handeln inte någon fundamental skillnad av
förutsättningarna för utformning av distributionssystemen från producenterna fram till sista steget i
transportkedjan. Det finns dock några skillnader som påverkar hur leveranserna behöver hanteras, och
som påverkar det operativa genomförandet och i viss mån även planering. För e-handeln används
delvis t.ex. dedikerade plocklager (darkstores). På senare år har fler aktörer börjat använda sig av
darkstores, vilket från början var något som främst de renodlade online aktörerna använde sig av. Värt
att notera är att Axfood i detta avseende skiljer sig från övriga kedjor i och med att de planerar
investera i ett lager för att plocka till e-handelskunder såväl som till butikskunder. Annars är den
största skillnaden med e-handeln att en stor andel av e-handelns omsättning säljs till konsumenter med
hemleverans, vilket innebär att sistamilen-transporter tillkommer.

4.1.1.

Transport från livsmedelsproducent till centrallager/darkstores

Dagligvaror transporteras normalt direkt från livsmedelsproducenter till de stora dagligvaruhandlarnas
centrallager. ICA har sina två största lager i Helsingborg och Västerås. Coops centrallager ligger i
Västerås, Bro och Enköping (IVA, 2019). Axfoods största lager finns i Jordbro, Stockholm samt
Göteborg. Bergendahls har ett fullsortimentslager i Hässleholm. Lidls centrallager ligger i Stockholm,
Örebro och Halmstad. MatHems darkstore ligger i Stockholm, Göteborg och Malmö (totalt fyra
darkstores) och dessa försörjs av Bergendals eller direkt av producent.
Sveriges import av jordbruksprodukter och livsmedel är ungefär dubbel så stor som Sveriges export
och mer än en tredjedel av den totala matkonsumtionen är beroende av natur i andra länder (IVA,
2019). Import av frukt och grönt sker ofta via Helsingborg medan kolonialvaror anländer i container
via Göteborg eller andra containerhamnar (ibid). Efter att livsmedel anlänt till Sverige eller någon av
Europas hamnar sker den vidare färden normalt sett med lastbil. En del produkter från Europa till
Sverige transporteras likväl med tåg för omlastning till lastbil för transport av sista sträckan in till
dagligvaruhandlarnas lager. ICA använder sig av tåg mellan Italien och Hallsberg för ett fåtal
produkter. Coop har under många år kört tåglösningar för en stor del av sina varor från södra Sverige
och importerade varor från kombiterminalen i Helsingborg till Bro (IVA, 2020). Axfood arbetar aktivt
med att få fler av sina transporter att gå med tåg. Lidl använder för majoriteten av sina produkter
tåglösningar från Tyskland till sina centrallager (inte frukt och grönt).

4.1.2.

Transporter mellan lager och spridningspunkter

Intern konsolidering av beställningar sker i ett centraliserat distributionssystem bestående av
centrallager, färskvaruterminaler, samlastningsterminaler och spridningspunkter (Karlsson, 2008).
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Centrallager och färskvaruterminaler avser lagerhållande enheter medan samlastningsterminaler och
spridningspunkter typiskt handlar om omlastning av varor utan mellanlagring (Trafikanalys, 2015:12).
Varor med låg omsättningshastighet samdistribueras ofta med varor med en högre
omsättningshastighet. Samlastning sker via de anläggningar där varor med högre omsättningshastighet
finns lagrade (Trafikanalys, 2015:12). Frysta varor hanteras ofta i ett separat flöde och med fordon
utrustade för frystransporter och kombineras därför i liten utsträckning med det torra och kylda flödet
(IVA, 2019). Sett till den totala mängden varor är torrt den största kategorin (med avseende på vikt)
och står för mer än hälften av den totala mängden transporterade varor (Trafikanalys, 2015:12).
De flesta dagligvaruhandlare använder sig av helchartade transporter. Det vill säga,
dagligvaruhandlaren köper in transporterna av åkerier som ser till att det finns chaufförer och bilar
men det är dagligvaruhandlaren som står för planering och ruttning. Transporter mellan lager och
terminaler sker typiskt med bil och släp och/eller större fordon för att vid spridningspunkter omlastas
till mindre distributionsfordon/lastbilar.
Ett undantag är Coop som transporterar en stor andel av sina varor inom Sverige på tåg (Coops
hemsida, 2020). Tre tåg med vardera 26 trailers fördelade på 13 vagnar avgår varje dag från Coops
lager för kolonialvaror i Bro. Trailers lastas på tåget även med färska och frysta varor från lager i
Västerås och Enköping och går sedan söderut till Malmö via Alvesta för omlastning och distribution ut
till Coops butiker i södra Sverige. Under dagen samlas varor in från Coops leverantörer i södra
Sverige, och lastas på tåget, för att vända åter mot Bro och de andra terminalerna i Mälardalen.
ICA har två typroller av lager, centrallager där varor med låg omsättningshastighet lagerhålls och
regionallager där varor med hög omsättningshastighet, som behöver finnas närmare kunden,
lagerhålls. En del regionallager agerar även spridningspunkter men det finns också ett antal rena
spridningspunkter i ICAs distributionssystem. Totalt i systemet finns 22 noder som landar i komplexa
flöden. Axfood har åtta lager som levererar till butiker och två lager som är specialiserade på e-handel.
Detta kommer dock att ändras inför att Axfoods nya lager i Bålsta öppnas då detta lager kommer
ersätta sex av Axfoods befintliga lager. Bergendahls har förutom sitt centrallager i Hässleholm två
omlastningscentraler, ett i Stockholm och ett i Göteborg. Lidl har inga regionalager eller
spridningspunkter utan kör ut lastbilar med fullsortiment från sina tre centrallager direkt till butik
dagligen. En lastbil kör i snitt till 3 butiker och lastar ca 18–19 pallar. Från butiker tar chauffören med
sig tomemballage, återvinnbara material, tomboxar etc. MatHem kör lastbilar från darkstores direkt till
konsument. I de fall det rör sig om längre sträckor samtransporterar MatHem i större lastbilar och
lastar om till mindre lastbilar närmare konsumenten.

4.1.3.

Transporter från livsmedelsproducent/lager/spridningspunkter till butiker

Transporter från lager och spridningspunkter till butiker sker i 87 % av fallen av externa speditörer och
åkare (IVA, 2019). ICA har nyligen börjat testa att köra med egna fordon och chaufförer i Västerås för
distribution till 75 butiker. Axfood har en stor fordonsflotta som bland annat används för transporter
från lager och spridningspunkter till butik men de upphandlar även transporter till butik för en stor
andel av volymerna. Bergendahls använder sig till stor del av egna fordon och chaufförer men köper
också in en del transporter till butik.
På senare tid har dagligvaruhandeln alltmer börjat ta över transporter från livsmedelsproducenter till
butik för att kunna konsolidera och minska transportkostnader såsom exempelvis Findus, Wasa, Felix
och Kungsörnen (IVA, 2019).

4.1.4.

Sista milen transporter

Sista milen transporten avser den sista sträckan i en leveranskedja, som inom e-handel av dagligvaror
motsvarar sträckan från att order plockas till att den levereras ut till konsument eller utlämningsplats.
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De stora dagligvaruhandlarna i Sverige plockar sina order till stor del i butik men har på senare tid
börjat använda sig av darkstores i storstäder.
ICA plockar större delen av volymerna av sina matkassar centralt medan lösplock till stor del plockas i
butik. I Stockholmsområdet finns numera en möjlighet för ICA handlarna att använda sig av en
centrallösning där löslock plockas från en darkstore (Jordbro) och transporteras direkt till konsument
eller till butik. Coop har även de ett darkstore i Stockholm (Kungens kurva) men plockar en hel del i
butik. Axfood fick via förvärvet av Mat.se med sig darkstore för e-handel. För Willys och Hemköp
plockas det mesta i butik. Detta kommer ändras sig när det nya lagret står färdigt, fler beställningar
kommer då plockas i Bålsta. Bergendahls plockar lösplock i butik medan matkasse plockas centralt.
MatHem har i egenskap av en renodlad online-aktör inga butiker utan plockar sina order i darkstores.
Sistamilen-transporterna sker ofta med lätta lastbilar men även cykelbud inom storstäderna
förekommer (Trafikanalys, 2020). Till skillnad från övrig detaljhandel, där det är vanligt att en
transportör kör för många detaljhandlare, köper dagligvaruhandlare typiskt helchartrade bilar som
endast kör dagligvaror för en unik handlare (Kembro et al, 2018).
I Sverige idag finns det exempel på olika lösningar. ICA använder sig av egna chaufförer och fordon
för sin centrala lösning i Stockholm. I övrigt är det ICA butikerna själva som upphandlar transporter
för sistamilen. Axfood kör främst med egna chaufförer och fordon. Bergendahl använder sig av
externa budfirmor i de fall som hemleverans förekommer (teststadiet). MatHem har egen fordonsflotta
(över 260 lätta lastbilar) och egna chaufförer.
I sammanhanget ska nämnas att direkt försäljning från primärproducenter till konsument ökat de
senaste åren, exempelvis genom rekoringar och gårdsförsäljning, även om leveranskedjor utan grossist
utgör en mycket liten andel av den totala livsmedelsförsäljningen (IVA, 2019).

4.2.

Utmaningar och möjligheter kopplat till distribution av dagligvaror

Varugruppen dagligvaror ställer särskilda krav på logistiklösningar och transporter på grund av sina
speciella egenskaper (Trafikanalys, 2015:12). Dagligvaror innefattar många olika typer av produkter,
en del väger mycket, andra lite, en del är små, andra stora (Eriksson et al., 2019). En stor del av
dagligvarorna har en begränsad hållbarhet, vilket ställer särskilda krav på separata flöden
(Trafikanalys, 2015:12). Dessutom kräver dagligvaror olika temperaturzoner under lagring och
transport eftersom det finns både kyl, frys och torrvaror (Rogerson och Karlsson, 2017). Livsmedel
omgärdas dessutom av omfattande regelverk som ställer krav på hygien, hantering och till exempel
vilka produkter som kan samlastas (Karlsson, 2008).
Detta avsnitt presenterar utmaningar och möjligheter kopplat till distribution av dagligvaror med
särskilt fokus på en ökad e-handel och potential för minskad energianvändning genom effektivare
transporter. Detta baseras främst på intervjustudien där befintlig litteratur används som komplement.

4.2.1.

Utmaningar

Respondenter inom samtliga aktörsgrupper tycker att det finns en potential för mer energieffektiva
transporter genom att anpassa kollin, maximera pallar och genom en ökad samverkan. En livsmedelsproducent menar att det för de flesta varuägare kommer vara svårt att ha isolerade transportsystem. Att
åstadkomma samverkan är dock inte helt enkelt och försvårande omständigheter som lyfts fram i
intervjustudien stämmer väl överens med tidigare litteratur som hänvisar till varornas beskaffenhet och
höga krav på snabbhet och korta ledtider (t.ex Trafikanalys, 2015:12; IVA, 2019; Melacini et al.,
2018). För många andra produkter är leveransprecision viktigare än ledtid och leveransprecision är
en viktig del för att få ihop service och kostnadsrationalitet. För dagligvaror är det tvärtom, kunder
vill inte beställa idag och få leverans om fyra dagar berättar en speditör/TPLare.
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Vidare är dagligvaruhandeln en lågmarginal bransch (IVA, 2019) och med den ökade e-handeln är det
är många som vill öka sin tillväxt och är offensiva berättar en speditör/TPLare. Detta i sin tur har
resulterat i att servicegraden är bättre än vad volymerna motiverar, vilket inte rimmar med att skapa
förutsättningar för en hög transporteffektivitet, menar många av de som deltagit i intervjustudien. En
del dagligvaruhandlare vill ha kontroll över sina transporter till butik samt för sina sistamilentransporter och utför eller ser över att börja utföra dessa transporter i egen regi. För butiksflödena
anges kundservice, att erbjuda en attraktiv arbetsplats till chaufförer i en tid då det råder chaufförsbrist
samt möjlighet att kunna miljöanpassa transporter som främsta skälen till att äga transporterna.
För sistamilen-transporten lyfts vikten av det fysiska kundbemötandet upp som betydelsefullt.
Leveransen ses som en del av tjänsten som är minst lika viktig som varorna, som dessutom är relativt
utbytbara. En av dagligvaruhandlarna menar på att det är skillnad på att leverera till en lastkaj eller till
en konsument. Det nämns att e-handelskunders lojalitet är betydligt sämre än butikskunders, vilket
medför att det är viktigt att hitta sätt som ökar lojaliteten och i detta sammanhang kan därför
leveransen vara viktig.
En dagligvaruhandlare tror däremot att branschen behöver samarbeta mer kring sistamilentransporterna och snarare släppa taget om kundmötet i samband med leveransen. Hen anser att
aktörerna som är specialiserade på sistamilen-transporterna också är de som bäst utför dessa och tror
inte att kundmötet är så viktigt i sammanhanget. Det handlar mer om kvaliteten på varorna och att de
är snyggt förpackade. Att en ökad samverkan kring sistamilen-transporterna mellan olika dagligvaruhandlare innebär en potential för minskad energianvändning genom ökad transporteffektivitet är det
fler av respondenterna som poängterar.
Kopplat till sistamilen-transporterna lyfts betydelsen av att kunna garantera kylkedjan fram av
samtliga aktörsgrupper. Flera speditörer/TPLare berättar att de i princip valt bort livsmedel eftersom
plock, pack och distribution av matkassar är otroligt kostsamt och drar mycket resurser. Ett
logistikföretag anser att det slarvas en hel del med kylkedjorna idag och att ställa matkassar utanför
dörren kommer ses som e-handelns ungdom.
Ett flertal respondenter lyfter upp utmaningar kopplat till själva utlämningsplatsen och respondenter
ställer sig frågan vart dessa ska finnas lokaliserade, om man ska använda sig av obemannade eller
bemannade lösningar, hur man ska kunna garantera kylkedjan till en rimlig kostnad och vem som ska
ta kostnaden i samband med utlämningen. Det är flera dagligvaruhandlare som påpekat att man ogärna
vill agera utlämningsplats för andra dagligvaruhandlare och motsatt - man vill ogärna att beställningen
som gjorts hos dagligvaruhandlaren plockas upp hos en konkurrent. Det finns även en del utmaningar
för de butiker som agerar postombud då detta tar mycket yta i anspråk och kräver resurser för att
utlämning ska ske på ett bra sätt, berättar en dagligvaruhandlare.

4.2.2.

Möjligheter

En speditör/TPLare tycker att det skulle vara intressant att titta på antalet timmar på dygnet och hur vi
flödar vägarna, kanske finns det möjligheter att planera om distributionen så att vägnätet används på
ett bättre sätt. Samma respondent tror inte att Sverige har ett för litet vägnätverk utan att det snarare
handlar om hur vi utnyttjar det. Nattleveranser är idag inte tillåtet i tättbebyggt område eftersom ljud
från lastbilar, hanteringsutrustning och rullburar kan störa boende, samtidigt visar studier att
nattleveranser skulle kunna öka resursutnyttjandet och minska trängselproblematik (IVA, 2019).
I detta sammanhang kan e-handel verka som en möjliggörare och flera livsmedelsproducenter menar
på att e-handeln skapar helt andra möjligheter för inleveranser eftersom en webbutik ofta stänger vid
midnatt eller inte stänger alls medan butiken typiskt öppnar mellan 7 och 8 och då ska butiken vara
full. Vidare så har en e-handlare en orderstock, något som butiken inte har. Detta i sin tur skapar en
möjlighet till framförhållning om denna orderstock skulle kunna delas med livsmedelsproducenten.
Om man lyckades ändra på konsumenternas beteende på så sätt att man skapar längre ledtider så
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skulle e-handlare och livsmedelsproducenter kunna mötas och skapa goda förutsättningar för att
effektivisera transporterna” anser en livsmedelsproducent.
Datadelning och digitalisering lyfts upp som en möjliggörare för en ökad transporteffektivitet. En
dagligvaruhandlare och speditör/TPLare berättar att om man kunde visa hur flödena går och var det
finns ledig kapacitet så kunde man effektivisera transporterna mer. För att möjliggöra samordning i
praktiken är det flera respondenter som tror att kravställning och incitament uppifrån kan bli
nödvändiga. En branschorganisation menar exempelvis på att samordning går tvärs över alla
affärsmodeller och är svår att åstadkomma i praktiken. En av sistamilen-aktörerna berättar att alla vill
äga kunden. En speditör/TPLare hävdar att det i många fall är svårare att få transportörerna att vilja
tala om att det finns ledig kapacitet så här kan man åka med, än att få till samverkan mellan
livsmedelsaktörer. Det är många sistamilen aktörer som konkurrerar om volymerna och flera
sistamilen aktörer har svårt med lönsamheten. En TPLare anser att man borde kunna titta över hur
man kan nyttja transporter som ändå sker i högre grad. Vi vet att det inte finns så mycket brev längre,
kan man köra paket när vi ändå är ute och kör?
Flera respondenter påpekar att det är viktigt att hitta en standard för hur man ska mäta transporternas
energieffektivitet så att alla arbetar efter samma nyckeltal med samma förutsättningar. En
speditör/TPLare anser att vi borde ha ett mätvärde som alla jobbar efter. En e-handlare bör veta hur
mycket luft som skickas i paketet och ett transportbolag hur mycket luft som finns i deras transporter
etc. En dagligvaruhandlare tycker att det är viktigt att öka transparensen kring transporterna till
konsumenten och ett förslag är en liknande märkning som Svanen, det viktiga är att märkningen tas
fram av en oberoende part.
En ytterligare möjlighet som lyfts fram av flera respondenter i samtalet om energieffektiva transporter
är användning av mer energieffektiva och mindre fordon/farkoster. Tåglösningar är ett alternativ som
flera dagligvaruhandlare är intresserade av att titta vidare på, framförallt för flöden mellan leverantörer
och centrallager. Det finns även möjligheter att använda tåglösningar mellan centrallager,
regionallager och spridningspunkter, förutsatt att avstånden är tillräckligt långa och volymerna
tillräckligt stora. Det finns dock stora utmaningar med järnvägen och en risk är att ledtider blir för
långa och opålitliga berättar en dagligvaruhandlare. Dessutom kräver tåglösningar omlastning för att
komma hela vägen fram, vilket kostar tid och pengar. En dagligvaruhandlare berättar att utmaningen
idag är att det ofta brister på transportlösningar sista biten, från tåg till tex. ett av våra lager.
Det är flera livsmedelsproducenter, dagligvaruhandlare, speditörer och sistamilen-aktörer som har
transporternas energieffektivitet högt på agendan men berättar att det är svårt att navigera och veta
vilka investeringar man ska våga ta då framtiden är oviss. Till och med lastbilstillverkarna trevar,
kanske att regeringen skulle kunna hjälpa till lite mer och agera fadersgestalt och visa vägen, säger en
livsmedelsproducent. Ett par respondenter tror att transportlösningarna kommer se olika ut i olika
delar av landet eftersom förutsättningarna är olika. Det kommer krävas en differentierad fordonsflotta.
För sistamilen transporter finns ett problem att övergå till el och biogasbilar eftersom de på grund av
batterier/gastankar har en högre tjänstevikt jämfört med lätta diesellastbilar berättar en av
dagligvaruhandlarna. Totalvikten för en lätt lastbil inte få vara högre än 3,5 ton för att få köras med Bkörkort. Aktörer som vill köra på el eller biogas behöver hitta och/eller utbilda chaufförer med Ckörkort eller så behöver leveranser köras ut på fler fordon eftersom el- och gaslastbilar har en lägre
lastvikt än motsvarande diesellastbilar. En av sistamilen-aktörerna berättar att de kör mycket med
cyklar som säkert är något som kommer öka framförallt i städer. Dock framhålls av en respondent att
det kan vara en utmaning att använda cykel för att transportera dagligvaror eftersom många kunder
storhandlar, vilket gör det svårt att få med sig allt på cykeln.

34

VTI rapport 1062

5.

Logistiklösningar inom e-handel av dagligvaror och
energieffektivitet

I det här avsnittet presenteras logistiklösningar inom e-handel av dagligvaror, faktorer som påverkar
transporter och analys av hur olika lösningar för olika e-handelserbjudanden påverkar
energianvändning för transporter. Avsnittet baseras på resultat från litteratur- och intervjustudien.

5.1.

Ramverk för analys av energieffektivitet

I efterföljande avsnitt förklaras och analyseras olika logistiklösningar med avseende på möjlig
leveransservice och energieffektivitet. Här används energieffektivitet som ett samlat begrepp för
energianvändning för den transport som ett erbjudande innebär, och analyseras i kontexten av en
logistiklösning från dagligvaruhandlarens perspektiv. Ökad energieffektivitet kan dels bero på ett
minskat transportbehov och dels en ökad transporteffektivitet. Energieffektivitet analyseras som ett
resultatmål på liknande sätt som kostnadseffektivitet och studeras kvalitativt.
Först presenteras ett ramverk för logistiklösningar med logistikaktiviteter som har betydelse för
transporten och leveransservice. Sedan presenteras de aspekter som har stor betydelse för hur
transporten kan genomföras.

5.1.1.

Ramverk för logistiklösningar

Tabell 2 innehåller vårt ramverk ”Logistiklösningar för e-handel av dagligvaror” som tagits fram för
att kunna analysera olika logistiklösningar med avseende på energieffektivitet. Ramverket för
logistiklösningar baseras främst på Hübner et al (2016), som presenterar en planeringsmodell för
genomförande och leverans av sista milen distribution för OC inom dagligvaruhandeln. Hübners
modell består av ett antal logistikaktiviteter; Plockning, Leveranssätt, Leveranstid, Returer och
Leveransområde. Varje logistikaktivitet består av olika möjliga logistiklösningar, exempelvis består
leveranssätt av hemleverans och C&C.
Till skillnad från Hübner et al (2016) centraliseras inte vårt ramverk utifrån en OC aktör. Ramverket är
tänkt att fungera för aktörer som erbjuder e-handel av dagligvaror, det vill säga i första hand
dagligvarukedjor samt rena online aktörer. Planeringsområdena ”Samordning” och ”Lagerstyrning”
har lagts till Hübners modell, eftersom vår analys gäller dagligvaruhandelns distribution ur ett bredare
perspektiv än enbart sistamilen-transporter. Vidare har vi valt att ta bort ”Returer” eftersom det i stort
sett inte förekommer några returer inom dagligvaruhandeln. Mindre än 1 procent av e-handels
beställningarna returneras och den typiska strategin består i att erbjuda en återbetalningsgaranti
(Malacini et al., 2018). ”Leveransområde” behandlas indirekt under 5.7 (Befolkningstäthet,
efterfrågans storlek och kunddensitet).
Tabell 2 Logistiklösningar för e-handel av dagligvaror.
Samordning

Lagerstyrning

Plocklokalisering

Leveranssätt

Leveranstid/fönster

Transporter

Pull

Butik

Hemleverans

Snabbhet

Produktsortiment

Push

Regionallager

C&C

Antal och bredd i leveransfönster

Dark store

5.1.2.

Förbestämt eller valbart leveransfönster

Förutsättningar för energieffektiva transporter

Logistiklösningarnas utformning påverkar förutsättningar för vilka transporter som är genomförbara
och därmed förutsättningar för energianvändning för transporten (Trafikanalys, 2020). Vilken
logistiklösning som är möjlig beror även på vilka förutsättningar som gäller i det område där eVTI rapport 1062
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handeln erbjuds samt vilket erbjudande som logistiklösningen ska kunna leva upp till (Henriksson et
al, 2018). Befolkningstäthet, efterfrågans storlek och kunddensitet såväl som kundens önskemål och
förväntningar, i rapporten definierat som servicenivå, är också avgörande faktorer för transporternas
energieffektivitet (Karlsson, 2008; Henriksson et al, 2018).
I efterföljande avsnitt nedan förklaras olika logistiklösningar och de förutsättningar som primärt
påverkar möjliga lösningar, samt en analys av vad detta innebär för möjligheten att realisera
energieffektiva transporter.

5.2.

Samordning

Samordning innebär att koordinera resurser och arbetsinsatser för att nå ökad effektivitet i
distributionssystemet. I detta sammanhang tittar vi dels på samordning av transporter, dels på ett
utökat produktsortiment.

5.2.1.

Transport och produktsortiment

Samordning av transporter innebär att varor från flera varuägare körs på samma fordon och innefattar
samtliga transporter i distributionssystemet. Vi inkluderar även så kallade första milen transporter då
respondenter i intervjustudien berättat att många konsumenter börjat efterfråga att de ska ta med sig
returer på väg tillbaka då de får sina varor levererade. MatHem tar redan idag med sig påsar, burkar
och flaskor för kundens räkning och panten går till Bris. Tanken är att kunden på sikt ska kunna välja
om de vill ha panten själva eller skänka den. Enligt MatHem är detta inte vinstinriktat men underlättar
vardagen för kunden. MatHem tar också med sig e-handelsreturer som ska skickas via Postnord och
returer av kapitalvaror från exempelvis Clas Ohlsson tas med tillbaka.
Ett utökat produktsortiment handlar om att dagligvaruhandlare ökar sitt sortiment och/eller erbjuder
konsumentprodukter från andra detaljister för att på så sätt kunna få upp volymer. ICA exempelvis
äger Apoteket Hjärtat och här finns möjligheter att samordna leveranser av apoteksvaror med
dagligvaror och på sikt kunna erbjuda kunden att handla apoteksvaror när man ändå handlar
dagligvaror och vice versa. Ett annat exempel är MatHem som samarbetar med Clas Ohlsson för att
kunna bredda sitt sortiment och därigenom skapa en högre bekvämlighet för kund. Som kund kommer
man åt Clas Ohlssons sortiment via MatHem webbutik. Flera dagligvaruhandlare tycker det är
intressant att se över hur man kan samla fler produkter på samma leverans och menar att det främst
handlar om artiklar som används frekvent, exempelvis dryck och apoteksvaror eller ”klassiska” ehandelsvaror såsom böcker, elektronik, kläder.

5.2.2.

Energieffektivitet kopplat till samordning

En ökad samordning av transporter och ett ökat produktsortiment medför en potential för ökad
energieffektivitet eftersom större volymer kan transporteras vid varje sträcka, vilket innebär högre
fyllnadsgrader och ett minskat trafikarbete. Beroende på var transporten sker i distributionskedjan ges
olika potential för en minskad energianvändning.
Transporter från livsmedelsproducent till lager och i viss mån även mellan lager och spridningspunkter
avser ofta stora volymer och tunga transporter där den totala energianvändningen per transporterad
enhet är låg (Haldorsson och Wehner, ännu ej publicerad). Trafikanalys (2015:12) menar på att det
likväl finns en potential att samordna dessa transporter (Trafikanalys, 2015:12). I intervjustudien lyfts
det upp en del förslag på förbättringar kopplat till dessa transporter. En logistikaktör som sköter
transporter för livsmedelsproducenters räkning berättar exempelvis att en viktig del av denna ekvation
är att styra så att dagligvaruhandlare kan få samma leveransdagar. En dagligvaruhandlare berättar att
de arbetar med att identifiera andra aktörers transportbehov så att de kan hämta upp leveranser på
vägen tillbaka till sitt centrallager. I sammanhanget bör det dock poängteras att det är viktigt att skilja
på vad som kan öka effektiviteten i en enskild transport eller relation och vad som kan öka
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effektiviteten på systemnivå. Det finns en hel del strukturella obalanser i distributionssystemet av
dagligvaror, vilket kan ge sken av en större effektiviseringspotential än vad som är faktiskt är möjlig
(Sveriges Åkeriföretag, 2018).
Från lager och spridningspunkter ut till butik behöver varorna delas upp på mindre transporter. Varor
som säljs i butiker levereras typiskt på pallar och/eller rullbehållare i stora volymer, vilket möjliggör
höga fyllnadsgrader (Haldorsson och Wehner, ännu ej publicerad). En utmaning för leveranser till
butiker i centrala affärsdistrikt är att de ofta bidrar till trängsel och säkerhetsproblem (Karlsson, 2008).
En dagligvaruhandlare berättar att dagens distribution till butik till stor del bygger på ett stort antal
leveranser med olika varor, en butik kan få upp till 70 leveranser på en dag. Detta i sin tur medför att
en stor del av chaufförernas arbetstid går åt att lasta och lossa. I städer skulle det därmed, enligt ett par
respondenter, eventuellt finnas potential att samordna transporter till butiker av exempelvis mjölk och
chark eller mjöl och bröd.
Varor som säljs över internet är utformade för varje kund, har mindre orderstorlekar än varor som säljs
i butik, mer frekventa sändningar och transporterar mer luft, vilket påverkar fyllnadsgraden negativt
(Haldorsson och Wehner, ännu ej publicerad). Enligt flera respondenter är det lättare att åstadkomma
höga fyllnadsgrader för transporter till centrallager än till darkstores där det är vanligt med bulktransporter och ovanligt med delleveranser och flödet är relativt jämnt. Däremot, i jämförelse med
butiker så betyder darkstores, från producentens synvinkel, färre leveranspunkter, vilket underlättar för
att åstadkomma höga fyllnadsgrader. Men det blir fler leveranspunkter för dagligvaruhandlaren.
Sista milen transporterna är den dyraste och många gånger minst energieffektiva delen i en
distributionskedja (Hübner et al., 2016). Detta eftersom små leveranser ska levereras till flera ställen,
vilket kräver många stopp på vägen (Halldorsson och Wehner, ännu ej publicerad). Även för dessa
transporter kan det uppstå trängsel och säkerhetsproblem. I de fall hemleveranser används är det
viktigt att fordon lastas fulla och att det är tätt mellan stoppen. Många av sistamilen aktörerna
(innefattar även dagligvaruhandlare som har egna fordon och utför sistamilen-transporten på egen
hand) använder sig av ruttplaneringsystem men menar att chaufförernas erfarenhet också är viktig.

5.3.

Lagerstyrning

Lagerstyrning avser hur och när dagligvaruhandlaren beställer produkter från sina leverantörer. I detta
sammanhang kan man göra skillnad på pull och push strategier.

5.3.1.

Pull och push

Pull strategier handlar om att det är kunden som initierar beställningen medan push strategier är mer
prognosbaserade (Haldorsson och Wehner, ännu ej publicerad). Behovet av lager hos dagligvaruhandlaren kan bero på att leveransen sker pallvis eller i större mängder medan försäljningen sker
styckvis, att man inte känner till exakt när kunder vill köpa en artikel, att varorna behöver vara
tillgängliga när kunderna kommer samt att minska osäkerheter som stora svängningar i efterfrågan.

5.3.2.

Energieffektivitet kopplat till lagerstyrning

Kopplingen mellan lagerstyrning och energieffektivitet är mer av en indirekt karaktär än för övriga
logistiklösningar. Inom traditionell dagligvaruhandel agerar butiken lager och det är viktigt att varor
finns tillgängliga när konsumenten kommer för att handla. Med e-handel öppnas möjligheter för att
låta konsumenten initiera beställningen direkt när varor tar slut genom ett beställningspunktsystem i
hemmet. Det vill säga när exempelvis mjölken tar slut initieras ett orderförslag till konsumenten och
om konsumenten vill skickas en beställning direkt till dagligvaruhandlaren och/eller producenten.
Detta i sin tur skulle kunna medföra ett minskat antal transporter eftersom man endast transporterar ut
varor som verkligen kommer att köpas.
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Lidl använder sig i viss mån av push strategier gentemot sina butiker där de på daglig basis kör ut
varor till butikerna från centrallager. Utöver de beställningar som läggs till butiken finns möjligheter
att skapa tilläggsbeställningar, eller i vissa fall skjuta på mindre brådskande beställningar, för att
minska volatiliteten av transportvolymerna. Ett sådant här upplägg kräver en viss form av vertikalintegration och Lidl äger sina butiker och i viss mån äger de även produktionsanläggningar.
En ytterligare aspekt, som förvisso inte är kopplat till energieffektivitet enligt den definition som
används i denna rapport men som är kopplat till hållbarhet mer allmänt, är att e-handel öppnar upp en
helt annan möjlighet för dagligvaruhandlaren att styra varor till konsument än vad som tillåts göras i
butiksflödet. Butikskunder väljer ofta varor som har så långt kvar till sitt ”bäst före datum” som
möjligt men en e-handlare kan se till att skicka varor med kortare tid kvar till sitt ”bäst före datum”.
Detta kan i sin tur medföra ett minskat matsvinn. Det kan finnas en risk att e-handelskunden skulle
kunna bli besviken om varan inte är färsk, vilket i förlängningen kan slå negativt på varumärket och
därmed livsmedelsproducenten. Det är därför viktigt, enligt flera livsmedelsproducenter i intervjustudien, att e-handlaren förstår att kraven är olika på olika varor och att man lär sig hur de ska
hanteras.

5.4.

Plocklokalisering

Plocklokalisering avser var dagligvaruhandlare plockar varor till sina e-handelskunder. Plockning av
e-handels order kan ske i butiker, regionala lager (centraliserade lager), eller i darkstores (Wollenburg
et al., 2018).
Enligt flera respondenter är det skillnad på att plocka till butikskunder och e-handelskunder. För
butikskunder plockas typiskt hela pallar vilket går snabbare och är enklare. Dessutom är risken för
saldodifferenser mindre. För e-handelskunder plockar man artiklar och då är det lättare att göra fel och
det tar längre tid. Det är också svårare att skapa ett jämnt flöde för e-handelskunder. Dagligvaror
skiljer sig även från andra konsumentprodukter som e-handlas då en varukorg av dagligvaror ligger på
omkring 60–80 varor medan andra konsumentprodukter ofta består av två till tre varor (Fernie et al.,
2010).

5.4.1.

Butik, darkstores och regionallager

Butiker är utformade för att synliggöra varor och inte för att effektivisera plockning och kunder som
handlar i butiken kan störas av att personal plockar varor (Rushton et al., 2015). Genom att inrätta
separata plockningsområden i butiken kan man handskas med denna problematik men det kräver mer
utrymme, vilket inte är helt enkelt att åstadkomma då många butiker lider av platsbrist. I intervjustudien framkommer att det kan vara intressant för en butik att serva många butiker med e-handel.
Detta menar flera av respondenterna är intressant framförallt i mellanstora städer där ett lägre
kundunderlag inte motiverar investeringar i darkstores.
Fördelarna med att använda darkstore är att de kan utformas för att effektivisera plockningen av ehandels beställningar och varor kan reserveras för kunder vid beställningstillfället (Wollenburg et al.,
2018). Men är det viktigt att man får täckning för lagerinvesteringarna. ICA och Coop har gått ut i
media och annonserat att de planerar öppna fler darkstores inom kort. Avståndet till kunderna kan vara
långt, vilket kan göra det svårt att få lönsamhet i hemleveranser (Rushton, 2015). Ett nätverk av flera
darkstores är ett alternativ. Ett annat alternativ, som exempelvis anammas av MatHem är att använda
sig ”distributionsfördelning” där man transporterar mat i större lastbilar ut från darkstores i exempelvis
Stockholm och sedan lastar över till mindre bilar för att försörja exempelvis Uppsala. Kopplat till
plockning i regionala lager är det intressant att notera att Axfood investerar i ett nytt lager i Bålsta som
kommer att fungera som plocklager för både butiks- och e-handelskunder.
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5.4.2.

Energieffektivitet kopplat till plocklokalisering

De olika alternativen för plocklokalisering för med sig för och nackdelar med avseende på energieffektivitet. Fysiska butiker har en fördel i att dessa ligger nära kunder, vilket underlättar effektivitet i
sistamilen-transporterna (Hübner el al., 2016). Plockning i ett regionallager möjliggör gemensamma
leveranser från leverantören och underlättar alternativen för hemleveranser eller C&C. Dock tenderar
de geografiska områden som ska täckas för sistamilen leveranser vara mycket stora, vilket gör
mjölkrundor ineffektiva. Denna problematik möter man även på för darkstores (Rushton 2015).
E-handelslösningar baserade på plockning i darkstores eller regionallager innebär en möjlighet till
lokalisering till områden med bättre trafikläge, lägre markhyra och bättre lastnings- och lossningsförhållanden än traditionella dagligvarubutiker som ofta är lokaliserade i attraktiva affärslägen
(Karlsson, 2008). Varje minut en lastbil står stilla i kö eller i väntan på att lasta eller lossa varor ägnar
den sig inte till att transportera saker, utan fungerar snarare som ett mobilt lager (IVA, 2019). Att
åstadkomma ett så högt resursutnyttjande som möjligt, dvs. se till att det aktuella trafikslaget nyttjas
maximalt under dygnets timmar, är viktigt sett ur ett energieffektivitetsperspektiv (ibid).

5.5.

Leveranssätt

Leveranssätt avser hur varor levereras till konsumenten och den stora skillnaden står mellan
hemleverans och C&C (Marchet et al., 2018).

5.5.1.

Hemleverans och C&C

Vid hemleverans får konsumenten sin färdigpackade e-handelsbeställning levererad till sitt hem (sin
arbetsplats, eller angiven adress), medan C&C innebär att konsumenten själv hämtar sin färdigpackade
e-handelsbeställning i butik eller på annan utlämningsplats såsom gemensamhetslokal i bostadsområdet, en bensinstation, en servicebutik eller liknande (Karlsson, 2008).
Obevakade leveranser kan användas både för hemleverans och C&C (Hübner et al., 2016). Obevakade
mottagningar kan lösas genom exempelvis boxlösningar som innebär att det finns lådor hos
mottagaren eller vid utlämningsplatsen där den färdigpackade e-handelsbeställningen kan levereras
med förbehållet att dessa lådor medför bibehållen temperatur på varorna (Wollenburg et al., 2018).
MatHem har i liten skala börjat erbjuda kunder i Stockholm och Göteborg så kallade ”InHome” där de
mellan 9–15 ställer in mat i konsumenters kyl och frys. Tjänsten kräver ett digitalt lås så att
chaufförerna kan gå in i konsumentens bostad utan att de är hemma. Nackdelen är att det tar lite mer
tid att ställa in maten i kyl och frys men i gengäld hjälper det MatHem att jämna ut obalanser över
dagen och få till en bättre ruttplanering.

5.5.2.

Energieffektivitet kopplat till leveranssätt

Från ett kundperspektiv så är leveranssättet framförallt en fråga om kundpreferenser och åtkomst till
utlämningsplats medan det från ett företagsperspektiv påverkar logistiken (Marchet et al., 2018). Från
kundens synvinkel är hemleveranser mer bekväma eftersom kunden inte behöver ta sig till butiken
eller utlämningsplatsen. Melacini et al. (2018) hävdar emellertid att utlämningsplatser som är
strategisk placerade medför en extra tjänst till kunden som kan plocka med sig sina varor när de ändå
är ute och rör på sig för andra ärenden. Fördelen med C&C i jämförelse med hemleverans från dagligvaruhandlarens perspektiv är att kunden bär kostnaden för att transportera varorna hem (Hübner et al.,
2016). Därtill finns samordningsfördelar då flera kundorder kan levereras till en plats i stället för att ha
separata leveranser för varje kundorder (Karlsson, 2008). C&C kan också lättare samordnas med
butiksflödena (Marchet et al., 2018).
Genom att använda sig av en obevakad hemleverans eller C&C frigör man sig från det avtalade mötet
varvid transportören ges bättre förutsättningar till effektiv ruttplanering och kunden inte behöver vara
låst till en viss plats (Melacini et al., 2018). Obevakade hemleveranser minimerar också förekomsten
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av så kallade bomkörningar, dvs. att ingen är hemma och kan ta emot varor vid leveranstillfället
(Hübner et al., 2016).
Halldorsson och Wehner ännu ej publicerad) har undersökt olika varianter av C&C (butik, andra
utlämningsplatser, boxlösning) och hemleveranser ur ett energieffektivitetsperspektiv. De kommer
fram till att det mest energieffektiva erbjudandet är att transportera varor för många konsumenter med
höga fyllnadsgrader till en uppsamlingsplats som är lokaliserad på sådant sätt att konsumenter kan ta
sig till och från denna plats utan att använda sig av personbil (dvs. genom att gå, cykla eller åka
kommunalt). Med andra ord krävs ett aktivt deltagande också från konsumentens sida för att
åstadkomma en hög energieffektivitet.

5.6.

Leveranstid och leveransfönster

Leveranstid avser tiden från att order läggs till att varan levereras/kan hämtas ut medan leveransfönster
är den tidsperiod då leveransen ska ske.

5.6.1.

Tid och flexibilitet

Inom dagligvaruhandeln är snabba leveranser, såsom samma dag leveranser eller dagen efter, vanligt
eftersom kunden förväntar sig att e-handels beställningarna täcker deras omedelbara behov (Marchet
et al., 2018). Flera av dagligvaruhandlarna som deltagit i intervjustudien erbjuder sammadag
leveranser. Leveransfönster kan vara olika långa och olika många i antalet. Vidare kan de vara
förbestämda eller valbara.

5.6.2.

Energieffektivitet kopplat till leveranstid och leveransfönster

Från ett transportperspektiv är längre leveranstider att föredra framför korta eftersom en bokning som
inte behöver utföras direkt skapar framförhållning och förutsättningar att kunna planera transporter
bättre (Olofsson och Zec, 2009). Dock innebär längre ledtider en potential för energieffektivisering
endast om dessa kombineras med färre leveranstillfällen. Antalet leveransfönster samt längd på
leveransfönster påverkar effektiviteten i sistamilen leveransen genom att färre och längre
leveransfönster ger förbättrade förutsättningar att skapa effektiva distributionsrutter (Boyer, 2009).

5.7.

Befolkningstäthet, efterfrågans storlek och kunddensitet

Befolkningstäthet, efterfrågans storlek och kunddensitet är begrepp för att beskriva förutsättningarna i
ett område som ofta används när man talar om e-handel. Dessa begrepp hänger samman så till vida att
en ökad efterfrågan inom avsättningsområdet leder till en ökad kunddensitet (Karlsson, 2007). Hög
kunddensitet är lättare att åstadkomma i ett område där det bor många invånare per kvadratmeter (hög
befolkningstäthet). Företag strävar efter att åstadkomma effektiva transporter för att på så sätt skapa
kostnadseffektivitet. Kostnadseffektiviteten kan öka genom att minska medelsträckan per kund och
öka antalet stopp per timme som i sin tur är kopplat till kunddensitet (Henriksson et al., 2018). Boyer,
et al (2009) menar att en hög befolkningstäthet är en viktig faktor för att uppnå hög effektivitet vid
hemleverans. Ju flera kunder som väljer att beställa hemleverans desto bättre förutsättningar för att
optimera rutter ur ett energi-, kostnads- och tidsperspektiv.
För Sverige är både befolkningstätheten och invånarantalet relativt lågt jämfört med de mer
framgångsrika länderna avseende e-handel av dagligvaror (Svensk Digital Handel, 2018). Sverige är
det tredje största landet i EU sett till yta men bara fjortonde störst i folkmängd (Svensk Handel, 2019).
Totalt har Sverige 24 invånare per kvadratkilometer men siffran varierar stort över landet. I
Stockholms län ligger den på 350 invånare per kvadratkilometer och i Norrbottens län på 2,6 (ibid).
Detta kan få konsekvenser för leveranssätt såsom att Sverige skulle kunna komma att använda en
större andel C&C och en mindre andel hemleverans i jämförelse med exempelvis Storbritannien
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(Svensk Handel, 2018). Både inom ICA och Axfood ökar exempelvis antalet butiker som erbjuder
C&C, vilket ökar tillgängligheten och kan konvertera befintliga butiksbesökare (ibid).
I storstäder innebär just tätheten även en utmaning. Med många kunder som är placerade nära varandra
ökar möjligheten till fler stopp. Samtidigt gör tätheten att det är trångt, ont om plats för
parkering/lastning/lossning, vilket kan skapa behov av lösningar som försämrar energieffektiviteten.
Trängseln kan till exempel innebära att det är svårt att nyttja de skalfördelar som kunddensiteten
potentiellt ger upphov till, eftersom det blir ännu svårare att ”få plats” med stor lastbil jämfört med
flera mindre (Browne et al 2001; Hübner et al 2016).

5.8.

Servicenivå

Servicenivå avser i denna rapport hur väl en dagligvaruhandlare möter kundernas önskemål och krav
på bekvämlighet, tillgänglighet, pris och utbud. Inom logistikområdet ses ofta konsumenten som en
passiv mottagare av varor när de e-handlar men det är mer riktigt att utöka systemgränserna och se
konsumenten som en ”co-producer” (Halldorsson och Wehner ännu ej publicerad) eftersom
konsumenten i hög grad styr logistiklösningars utformande. Om konsumenten t.ex. väljer hemleverans
inom samma tidsspann som flera kunder i samma bostadsområde, kan man minska antalet transporter
som ska leverera ut samma antal varor. Vidare om konsumenten accepterar en längre leveranstid och
bredare tidsfönster för leveransen så är det lättare för den som ska utföra transporten att samlasta och
ruttplanera mer effektivt (Trafikanalys, 2020).
För att konkurrera om kunder erbjuder dagligvaruhandlare idag attraktiva erbjudanden som inte alltid
stämmer överens med förutsättningar för en hög energieffektivitet. Smala leveransfönster, kort
framförhållning och flexibla tider är faktorer som försvårar effektiva transporter men som många
kunder finner attraktivt (Henriksson et al., 2018). Är befolkningstätheten, efterfrågans storlek och
kunddensiteten tillräckligt hög kan det vara möjligt att ha en hög servicenivå men i annat fall måste
dagligvaruhandlaren på sikt hitta lösningar som är lönsamma och samtidigt inte medför att kunderna
letar sig till en annan leverantör och på så sätt minskar kundunderlaget ytterligare (Ask och Melin
Jonsson, 2019). Som ett exempel har de visat sig att hälften av alla storstadsbor som e-handlat
dagligvaror avstått från att handla på grund av att leveransalternativen inte passade (Svensk
Digitalhandel, 2018). Genom att prissätta leveransfönster olika kan förutsättningar för bättre
ruttoptimering skapas, detta är dock ovanligt inom dagligvarubranschen (Marchet et al., 2018).
Även om trenden är ett ökat utbud så är servicenivån generellt högre i storstäder och mer tätbefolkade
delar av en region. I storstäder finns möjligheter att få sin leverans samma dag och i tätbyggda
regioner erbjuds ofta nästa dagsleveranser, vilket innebär att kunder kan lägga en order innan klockan
00 och få den levererad dagen efter (Ask och Melin Jonsson, 2019). I mindre städer eller tätorter kan
det finnas möjlighet till hemleverans men ofta behövs en bättre framförhållning och eventuellt bara
möjlighet till en eller några dagar i veckan. Antalet leveransfönster och deras storlek varierar också i
olika delar av en region där större städer ofta erbjuds smalare och fler leveransfönster än på mindre
orter (Henriksson et al., 2018).
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6.

Konsumentpreferenser kring digitaliserad dagligvaruhandel

I det här avsnittet redovisas resultaten från enkätstudien. Enkätresultaten är analyserade med
avseende på vad som skiljer olika konsumentgrupper och dess preferenser både i förhållande till ehandel av dagligvaror och med avseende på deras inköpsbeteende i övrigt.

6.1.

Digitaliseringen skapar nya möjligheter

Den ökade e-handel kan få betydelse för såväl konsumenters inköpsresor som dagligvaruhandelns
distributionssystem som i sin tur påverkar energianvändningen (Wärnhjelm, 2015). Tidigare forskning
visar att det finns en stor potential för minskad energianvändning för transporter genom att få till stånd
en samordning av hushållens största och mest frekventa ingående varuflöde (Karlsson, 2008; Smidfelt
Rosqvist et al., 2013; Wärnhjelm, 2015). Logiken bakom detta resonemang är att man genom
stordriftsfördelar kan skapa mer effektiva flöden (Henriksson et al, 2018; Haldorsson och Wehner,
ännu ej publicerad). Istället för att varje enskild konsument ska ta sig till butiken, plocka och bära hem
varor kan dessa aktiviteter samordnas av en industriell aktör. Främsta argumentet är att antalet
transporter kan minskas då flera konsumenter kan få sina varor hemlevererade via samma transport,
alternativt till ett C&C ställe som inte kräver hemleverans med personbil (Mokhatarian, 2004;
Wärnhjelm, 2015; Henriksson et al, 2018). Dessutom skulle e-handel på längre sikt kunna vara en
viktig pusselbit för att möjliggöra en bilfri livsstil, framförallt i städer (Trafikanalys, 2020).
Forskningen om e-handelns möjligheter till energibesparing är dock motsägelsefull. Medan flera
studier visar på en potential att sänka energianvändning visar andra på motsatsen (World Economic
Forum, 2020). Olika bedömningar av e-handelns påverkan på totala transport- och trafikarbetet beror
troligen på svårigheten att fånga in den komplexitet som präglar området (Henriksson et al., 2018).
Exempelvis finns det en osäkerhet kring om hemleveranser verkligen ersätter delar av kundernas totala
inköpsresor eftersom många kunder som e-handlar dagligvaror ändå kompletteringshandlar eller
passar på att handla i samband med andra resor (Trafikanalys, 2020). Om inte leveransen sker ända
fram till dörren behöver kunden dessutom ta sig till en utlämningsplats. I de fall en inköpsresa faktiskt
ersätts så har det för den eventuella energieffektiviseringen stor betydelse om denna resa hade
genomförts med bil eller något mer energieffektivt färdsätt (ibid).
Konsumenternas preferenser och beteende påverkar förutsättningarna för energieffektiviteten av
sistamilen-transporterna för e-handeln av dagligvaror. Hur e-handel används som en av hushållens
inköpskanaler påverkar även deras inköpsbeteende, resmönster och färdmedelsval i samband handel i
fysisk butik. Att förstå dessa preferenser och beteenden är då nödvändiga både för att öka energieffektiviteten av logistiklösningarna som används och för att kunna avgöra hur e-handel av
dagligvaror påverkar den totala energieffektiviteten av hushålls inköp av dagligvaror inräknat både
gods- och persontransporter.
Intresset för konsumentpreferenser och konsumentbeteende i samband med e-handel har varit stort.
Det finns många studier i den svenska kontexten. Däremot innebär den snabba tillväxttakten från låga
nivåer att kundsammansättningen och kundbeteendet också ändras över tid. Återkommande studier
som till exempel e-barometern utgår ifrån ett branschperspektiv och fångar inte riktigt in det underlag
som behövs för vårt syfte som handlar om energieffektiva logistiklösningar. Dessutom tenderar dessa
studier att fokusera på e-handeln i stort, och inte dagligvaror specifikt. Detta är en brist då varugruppen dagligvaror inte är jämförbar med andra varugrupper ur ett logistiskt perspektiv där den
senare inte kan distribueras genom öppna standardsystem för paketleveranser. Andra studier som i
större utsträckning söker ta reda på konsumenters motiv och preferenser (t.ex. Wallström et. al., 2017)
anlägger ett beteendevetenskapligt perspektiv som inte är tillämpligt i det här sammanhanget. Studier
om konsumentbeteenden och preferenser inom logistikområdet tenderar att fokusera på någon enskild
del av leveranskedjan som till exempel Kämäräinen et. al. (2001) som tittar på leveransfönster eller
Amorim et. al. (2020) som fokuserar på konsumenters betalningsvilja för hemleverans.
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6.2.

Vilka grupper är det som e-handlar

Enkätsvaren kodades för att kunna skilja på grupper som e-handlar dagligvaror och de som inte gör
det. Gruppen e-handlare består av de respondenter som har angett att de e-handlar dagligvaror 1–3
gånger per år. Gruppen vana e-handlare eller de som e-handlar dagligvaror regelbundet består av de
som e-handlar minst en gång per månad. I frågeformuläret görs det ingen skillnad på om man handlar
färdiga matkassar eller lösplock. Gruppen som e-handlar mer sällan än 1 gång per år betecknas som
icke-e-handlare. Antal och andel respondenter i respektive grupp, både viktat och oviktat är redovisade
i Tabell 3.
Tabell 3 Indelning av respondenter i grupper om e-handlar/icke-e-handlare av dagligvaror.
Antal, oviktad
E-handlar1 (varav regelbundet2)

Andel, oviktad (%)

Antal. viktad

Andel, viktad (%)

699 (346)

23,3 (11,5)

735 (359)

24,8 (12,1)

E-handlar ej3

2301

76,7

2 223

75,2

Total

3 000

100

2 958

100

1) E-handlar dagligvaror 1–3 gånger/år, 2) E-handlar dagligvaror minst 1 gång/månad, 3) E-handlar dagligvaror mer sällan än
1 gång per år eller aldrig

Baserad på den indelningen genomförandes jämförande analyser av dessa gruppers respondentkaraktäristik, hushållskaraktäristik, inköpsbeteende samt resmönster och färdmedelsval. Generellt är
de statistiskt signifikanta skillnaderna (p<0.05) mellan grupperna relativt små. Man bör därför vara
försiktigt när man tolkar dessa resultat. Att en skillnad är statistiskt säkerställd behöver inte alltid
innebära att skillnaden är meningsfull i någon större utsträckning.
I Tabell 4 redovisas resultaten av jämförelsen av respondentkaraktäristik mellan grupperna ”e-handlar”
och ”e-handlar ej”. Även om enkäten i huvudsak är designad för att inhämta data på hushållsnivå, är
respondentkaraktäristiken per definition individuella faktorer. Dessa faktorer är framförallt värdefulla
för viktning av data i syfte att uppnå bättre representativitet. I övrigt bör resultaten från jämförelsen av
individfaktorer i det här sammanhanget tolkas med viss försiktighet. Kvinnliga respondenter anger i
större utsträckning att de e-handlar livsmedel. Medelåldern av respondenterna från gruppen ”ehandlar” är lägre jämfört med de från gruppen ”e-handlar ej”. Respondenter från gruppen ”e-handlar”
har högre utbildning jämfört med de från gruppen ”e-handlar ej”, men de som e-handlar har angett att
de förvärvsarbetar i lägre utsträckning än de som inte e-handlar.
I frågeformuläret fanns fler alternativ än endast förvärvsarbete och studier. Respondenter hade
möjlighet att specificera om de var föräldralediga, pensionerade, sjukskriva eller arbetssökande. Dock
var andelen respondenter i varje enskild kategori utöver förvärvsarbetande eller studenter för liten för
att möjliggöra statistisk analys. Därför är samtliga andra än hel-/deltidsarbetande och studenter
samlade i kategorin ”annat”. Det kanske kan förklara det något konterintuitiva utfallet att de som ehandlar, i mindre utsträckning förvärvsarbetar. Både respondentgrupperna föräldralediga och
pensionärer var överrepresenterade i gruppen ”e-handlar”.
Individfaktorn färdmedelsval vid pendling är vald som en indikator för hushållets bilberoende. Ehandlare arbetspendlar med bil i betydligt mindre utsträckning än de som inte e-handlar vilket
sammantaget med andra indikatorer som till exempel bilinnehav och färdmedelsval i övrigt, förefaller
peka på att e-handlare i mindre utsträckning är bilberoende. Det är också intressant att notera att nästan
hela skillnaden i bilanvändning för arbetspendling mellan grupperna förklaras av i vilken utsträckning
man nyttjar kollektivtrafik för ändamålet.
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Tabell 4 Jämförande statistik av respondentkaraktäristik av grupperna e-handlar/e-handlar ej.
Respondentkaraktäristik
Kön (%)

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

Man
Kvinna

56
44

47
53

Chi2; p<0,001

Medelålder

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

Medelålder

42,3

37,5

T-test; p<0,001

Högsta avslutade utbildning (%)

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

Grundskola
Gymnasium
Postgymnasial utbildning (<3år)
Universitet eller högskola (≥3år)

2
42
22
35

3
30
29
39

Chi2; p<0,001
Chi2; p<0,001
Chi2; p<0,001
Chi2; p<0,001

Huvudsaklig sysselsättning (%)

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

Hel- eller deltidsarbete
Studier
Annat

84
8
7

77
10
13

Chi2; p<0,001
Chi2; p<0,001
Chi2; p<0,001

Färdmedelsval – pendling (%)

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

Ensam i bil
Flera i bil
Kollektivtrafik
Gång/cykel
Annat

44
6
24
25
1

29
7
36
25
3

Chi2; p<0,001
Chi2; p<0,001
Chi2; p<0,001
Chi2; p<0,001
Chi2; p<0,001

I Tabell 5 redovisas jämförelsen av hushållskaraktäristiken av de som e-handlar och de som inte gör
det. Samtliga redovisade skillnader är statistiskt signifikanta (p<0.05). De hushåll som e-handlar är i
genomsnitt större än de som inte gör det. De har också högre inkomster men inte om man betraktar
inkomst per konsumtionsenhet. När man jämför inkomsterna för grupperna med hänsyn tagen till
hushållens storlek, har de som inte e-handlar marginellt högre inkomster/konsumtionsenhet jämfört
med den grupp som e-handlar. Potentiellt finns det många olika sätt att betrakta hushållssammansättning för en jämförande analys. En inledande logistisk regressionsanalys gav vid handen att den
viktigaste faktorn för om ett hushåll e-handlade livsmedel regelbundet var förekomsten av småbarn
(barn som är 10 år eller yngre). Hushåll som innehåller ett eller flera småbarn e-handlar livsmedel i
större utsträckning än hushåll utan småbarn.
Hushåll som e-handlar har mindre tillgång till egen bil och bor oftare i lägenhet. Utifrån vårt material
är det inte möjligt att uttala sig om avsaknaden av bil driver e-handelsbeteendet eller om tillgång till ehandel, i vart fall delvis, möjliggör ett bilfritt hushåll. De som e-handlar bor i mer tättbefolkade
områden, vilket är linje med tendensen till boende i flerbostadshus och lägre bilinnehav. Jämförelsen
av avstånd till närlivs och stormarknad för de olika grupperna är inkluderade som en indikator för
tillgänglighet till kompletteringshandel respektive storhandel i fysisk butik. Med närlivs anses den
närmaste butiken som man handlar i oberoende av storlek/sortiment och med stormarknad menas den
fullsortiment butik som man brukar handla i. Det är möjligt att för vissa respondenter är dessa en och
samma butik. Sammantagen med andra beteendeindikatorer som inköpsfrekvens, färdmedelsval och
inköpsvärde kan dessa uppgifter bidra till att urskilja kompletteringshandel och storhandel.
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Tabell 5 Jämförande statistik av hushållskaraktäristik av grupperna e-handlar/e-handlar ej.
Hushållskaraktäristik
Hushållets storlek (genomsnittligt antal)

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

Hushållets storlek

2,4

2,7

T-test; p<0,001

Hushållets sammansättning (%)

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

Ett eller flera småbarn (≤10 år)
Inga småbarn (≤10 år)

20
80

35
65

Chi2; p<0,001
Chi2; p<0,001

Hushållets bruttoinkomst/månad (%)

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

0–14 999
15 000–39 999
40 000–64 999
65 000 eller mer

6
32
34
28

5
27
38
30

Chi2; p<0,05
Chi2; p<0,001
Chi2; p<0,001
Chi2; p<0,001

Inkomst/konsumtionsenhet (SEK)

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

Genomsnittlig inkomst/konsumtionsenhet

30 624

29 010

T-test; p<0,01

Bilinnehav (%)

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

En bil
Två eller fler bilar
Ingen bil

48
31
22

45
25
31

Chi2; p<0,001

Typ av bostad (%)

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

Lägenhet
Villa eller radhus

57
41

65
33

Chi2; p<0,05

Befolkningstäthet (postnummerområde)

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

Invånare/km , genomsnitt, 2018

2 209

2 473

T-test; p<0,05

Avstånd till närmaste närlivs (%)

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

<500 m
500 m–1 km
1–3 km
> 3 km

46
31
15
8

51
28
14
6

Chi2; p<0,05

Avstånd till närmaste stormarknad (%)

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

<500 m
500 m–1 km
1–3 km
> 3 km

6
16
39
39

9
14
42
36

Chi2; p<0,05

2

En jämförande analys av handelsmönster av grupperna ”e-handlar” och ”e-handlar ej” redovisas i
Tabell 6. För att fånga in eventuella skillnader i handelsmönster beträffande storhandling (exv. vecko/månadshandel) och kompletteringshandel har respondenterna tillfrågats om deras tillgänglighet till
olika butiksorter samt deras handelsvanor. Kompletterande frågor och handelsfrekvens och inköpsvärde/besökstillfälle är avsedda att klargöra skillnaden mellan storhandling och kompletteringshandel.
Gruppen e-handlare förefaller kompletteringshandla marginellt oftare jämfört med gruppen som inte ehandlar. I motsvarande utsträckning besöker e-handlare fullsortimentsbutiker mer sällan än de som
inte e-handlar och dessutom spenderar de mindre pengar per tillfälle. Skillnaderna är dock ganska små
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och skillnaderna beträffande inköpsvärde per tillfälle på närlivs är inte statistiskt signifikanta. Det som
sticker ut i sammanhanget är att även om gruppen ”e-handlar” i snitt har lägre inkomster per
konsumtionsenhet jämfört med gruppen ”e-handlar ej”, spenderar de ändå betydligt mer på dagligvaror
per konsumtionsenhet totalt över samtliga inköpskanaler. Genomsnittliga månatliga utgift på
livsmedel per konsumtionsenhet inkluderar både e-handel och handel i fysisk butik.
Vad diskrepansen beror på är svårt att urskilja med hjälp av svaren i denna enkät. Man kan spekulera
om att överrepresentationen av småbarnsfamiljer, studenter, pensionärer, föräldralediga och arbetssökande eventuellt innebär att dessa hushåll konsumerar fler måltider hemma och spenderar mindre på
att äta ute/hämtmat. Detta är inget som i sig framgår av enkäten.
Tabell 6 Jämförande statistik av handelsmönster i fysisk butik mellan grupperna e-handlar/e-handlar
ej.
Handelsmönster – fysisk butik
Inköpsfrekvens – närlivs (%)

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

Nästan dagligen
1–3 ggr/vecka
1–3 ggr/månad
1–3 ggr/år
Mer sällan eller aldrig

11
51
21
7
11

12
56
21
7
5

Chi2; p<0,001

Inköpsfrekvens – stormarknad (%)

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

Nästan dagligen
1–3 ggr/vecka
1–3 ggr/månad
1–3 ggr/år
Mer sällan eller aldrig

5
56
30
7
3

3
49
36
8
5

Chi2; p<0,001

Genomsnittligt inköpsvärde per tillfälle –
närlivs (%)

E-handlar ej

E-handlar

< SEK 200
SEK 200–500
SEK 500–1 000
> SEK 1 000

50
43
6
1

45
46
7
1

Genomsnittligt inköpsvärde per tillfälle –
stormarknad (%)

E-handlar ej

E-handlar

< SEK 200
SEK 200–500
SEK 500–1 000
> SEK 1 000

3
35
41
21

2
27
45
26

Chi2; p<0,001

Utgift för livsmedel per konsumtionsenhet

E-handlar ej

E-handlar

Test; p-värde

Genomsnittlig per månad (SEK)

3’715

4’169

T-test; p<0,001

Test; p-värde
Chi2; p=0,085

Test; p-värde

Båda grupperna av respondenter, dvs. de som e-handlar regelbundet och de som inte gör det, har också
ombetts ange vad som skulle få dessa att e-handla dagligvaror mer/oftare alternativ börja e-handla
dagligvaror. Resultatet är illustrerat i Figur 1. Båda grupperna förefaller vara mer känsliga för pris
samtidigt som leveransprestandan inte sticker ut som en avgörande faktor för kanalvalet. Den stora
skillnaden i svar mellan grupperna förefaller vara att de som har erfarenhet av e-handel i större
utsträckning pekar på kostnaden som ett skäl till att de inte e-handlar mer/oftare. Den grupp som har
erfarenhet av att e-handla verkar i större omfattning se begränsningen i tillgängligt sortiment som ett
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hinder för dem att öka sin andel av inköp av dagligvaror via e-handel. Det är värt att notera att endast
20 % av de som idag inte e-handlar bedömer att inga av de uppräknade förändringar skulle resultera i
att de skulle börja e-handla dagligvaror.

Vad skulle få dig att börja e-handla eller e-handla mer/oftare?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

E-handlar ej

Ehandlar

Figur 3 Illustration av vad respondenter har angett för omständigheter som skulle få dem att börja ehandla eller e-handla mer/oftare (dagligvaror). Fler svarsalternativ har varit möjliga dvs. summan
blir mer än 100 procent.

6.3.

Hemleverans och C&C ur ett konsumentperspektiv

Gruppen som e-handlar 1–3 gånger per år är indelad i två undergrupper baserad på leveransalternativ.
Respondenter har tillfrågats om vilken leveransmetod som de brukar välja när de beställer livsmedel
på internet: hemleverans eller C&C. Gruppindelningen är redovisad i Tabell 7. De som har angett ”vet
ej” som svar kan antas sakna en stark preferens och är exkluderade ur den fortsatta analysen. Ca
hälften av de som ingår i gruppen ”e-handlar”, e-handlar regelbundet, dvs. minst 1gång/månad.
Eftersom tillgång till leveransalternativ kan skilja sig kraftigt mellan olika geografiska områden som
ingår in urvalet, har frågan om varför man avstår från hemleverans också ställts till respondenterna.
Endast en minoritet av de som väljer C&C (ca 15 %) anger att det gör så eftersom hemleverans inte
erbjuds som alternativ där de bor. Övriga anger andra anledningar som motiv till sitt val av
leveransmetod så som avsaknad av behov, tidsbesparing och bekvämlighet till följd av att slippa
bevaka ett hemleveransfönster och kostnadsskäl där frakten anses för dyr.
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Tabell 7 Gruppindelning av de som e-handlar regelbundet beroende på val av leveransalternativ.
Antal, oviktad

Andel, oviktad (%)

Antal, viktad

Andel, viktad (%)

Hemleverans1 (varav regelbundet2)

409 (210)

58,5 (30,0)

493 (251)

67,1 (34,2)

C&C1 (varav regelbundet2)

257 (126)

36,8 (18,0)

214 (100)

29,1 (13,6)

33

4,7

28

3,8

699

100

734

100

Vet ej1
Total

1) E-handlar dagligvaror 1–3 gånger/år 2) E-handlar dagligvaror 1–3 gånger/månad

På samma sätt som jämförelse av faktorer som särskiljer om ett hushåll e-handlar dagligvaror eller ej
ger indikationer på vilket behov som driver beteendet, så kan en liknande jämförelse av
leveransalternativ skapa insikter om detsamma beträffande olika typer av e-handelskundgrupper.
Dessa insikter är värdefulla indikationer på vad som sannolikt är attraktivt med olika tillbudsstående
erbjudanden och kan användas för design och analys av olika logistiklösningar inom ramen för de
preferenser som går att analysera fram baserad på enkätsvaren. Jämförelsen är redovisad i Tabell 8.
Skillnaderna av respondentkaraktäristik är förhållandevis små mellan de olika kundgrupperna som ehandlar. Respondentkaraktäristiken skiljer sig åt mer mellan grupperna som e-handlar och de som inte
gör det. Notera att detta endast gäller respondentkaraktäristiken. Det visar sig nedan att skillnaderna i
hushållskaraktäristik och andra preferenser är större mellan subgrupperna av e-handlare, dvs. de som
väljer hemleverans eller C&C, än mellan grupperna ”e-handlar” och ”e-handlar ej”.
Beträffande kön, ålder och sysselsättning finns det ingen statistisk signifikant skillnad mellan de som
e-handlar baserad på val av leveransalternativ. Däremot är de som väljer C&C i större utsträckning
bilberoende. Bilberoendet hos den här gruppen är större än både övriga som e-handlar och gruppen
som inte e-handlar. Dessa åker också kollektivt i mindre utsträckning än de som väljer hemleverans.
Den andra statistiskt säkerställda skillnaden mellan grupperna med avseende på respondentkaraktäristik är att de som väljer hemleverans i större utsträckning är universitetsutbildade.
Tabell 8 Jämförande statistik av respondentkaraktäristik av grupperna e-handlare som väljer
hemleverans/C&C.
Respondentkaraktäristik
kön (%)

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

Man
Kvinna

46
54

46
54

Chi2; p=0.967

Medelålder

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

Medelålder

37,2

37,8

T-test; p=0.371

Högsta avslutade utbildning (%)

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

Grundskola
Gymnasium
Postgymnasial utbildning (<3år)
Universitet eller högskola (≥3år)

4
26
28
42

1
36
30
32

Chi2; p<0.001

Huvudsaklig sysselsättning (%)

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

Hel- eller deltidsarbete
Studier
Annat

77
10
12

78
8
14

Chi2; p=0.566
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Färdmedelsval – pendling (%)

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

Ensam i bil
Flera i bil
Kollektivtrafik
Gång/cykel
Annat

18
5
46
28
4

51
12
16
20
1

Chi2; p<0.001

Hushåll som väljer C&C som leveransalternativ är i snitt större och i större utsträckning hushåll med
småbarn (barn som är 10 år eller yngre). De bor också i större utsträckning i villa eller radhus, i mer
glesbefolkade områden och är mer bilberoende än de som väljer hemleverans. Resultaten visar också
att den här gruppen bor i mer glesbefolkade områden än gruppen som alls inte e-handlar. De som
väljer hemleverans har marginellt lägre inkomster än de som väljer C&C samtidigt som
hushållsinkomsten per konsumtionsenhet är marginellt högre för hemleveransgruppen. Den
diskrepansen förklaras av skillnaden mellan hushållens genomsnittliga storlek i de olika grupperna.
Gruppen som väljer C&C har generellt längre avstånd både till kompletteringshandel och
fullsortimentbutik vilket också stämmer väl överens med övriga indikatorer som boendeform och
befolkningstäthet. Det är också samstämmigt med potentiellt större bilberoende. Det större
bilberoendet kan också vara en förklaring till det tillsynes konterintuitiva utfallet att de som har längre
avstånd till utlämningsställen i större utsträckning väljer att hämta sina beställningar själva samtidigt
som de som har relativt kortare avstånd till utlämningsställen i större utsträckning väljer hemleverans.
Den jämförande statistiken beträffande hushållskaraktäristik är redovisad i Tabell 9.
Tabell 9 Jämförande statistik av hushållskaraktäristik av grupperna e-handlare som väljer
hemleverans/C&C.
Hushållskaraktäristik
Hushållets storlek (genomsnittligt antal)

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

Hushållets storlek

2,7

3,5

T-test; p<0,001

Hushållets sammansättning (%)

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

Ett eller flera småbarn (≤10 år)
Inga småbarn (≤10 år)

30
70

47
53

Chi2; p<0,001

Hushållets bruttoinkomst/månad (%)

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

0–14 999
15 000–39 999
40 000–64 999
65 000 eller mer

6
30
35
30

4
22
45
30

Chi2; p<0,01

Inkomst/konsumtionsenhet (SEK)

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

Genomsnittlig inkomst/konsumtionsenhet

29 177

28’353

T-test; p=0,351

Bilinnehav (%)

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

En bil
Två eller fler bilar
Ingen bil

41
18
41

51
39
10

Chi2; p<0,001

Typ av bostad (%)

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

Lägenhet
Villa eller radhus

78
21

41
56

Chi2; p<0,001
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Befolkningstäthet (postnummerområde)

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

Invånare/km , genomsnitt, 2018

2 921

1 601

T-test; p<0,001

Avstånd till närmaste närlivs (%)

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

<500 m
500 m–1 km
1–3 km
>3 km

62
26
9
3

32
32
24
12

Chi2; p<0,001

Avstånd till närmaste stormarknad (%)

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

<500 m
500 m–1 km
1–3 km
>3 km

9
16
45
31

9
10
37
44

Chi2; p<0,001

2

I Tabell 10 redovisas resultaten från jämförelse av de två olika grupperna av e-handlare med avseende
på inköpsmönster i fysisk butik. Det finns inga statistiskt signifikanta skillnader beträffande inköpsvärde per gång eller totalt månatligt utlägg för livsmedel genom samtliga kanaler per konsumtionsenhet. Däremot kan man notera att gruppen som väljer hemleverans oftare kompletteringshandlar
medan gruppen som väljer C&C oftare besöker stormarknader. Detta är sannolikt inte orelaterad till de
olika gruppers resmönster, färdmedelsval och boendesituation.
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Tabell 10 Jämförande statistik av handelsmönster i fysisk butik mellan grupperna e-handlare som
väljer hemleverans/C&C.
Handelsmönster – fysisk butik
Inköpsfrekvens – närlivs (%)

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

Nästan dagligen
1–3 ggr/vecka
1–3 ggr/månad
1–3 ggr/år
Mer sällan eller aldrig

12
61
17
5
5

12
45
28
11
5

Chi2; p<0,001

Inköpsfrekvens – stormarknad (%)

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

Nästan dagligen
1–3 ggr/vecka
1–3 ggr/månad
1–3 ggr/år
Mer sällan eller aldrig

4
41
40
10
5

2
63
30
4
1

Chi2; p<0,001

Genomsnittligt inköpsvärde per tillfälle –
närlivs (%)

Hemleverans

C&C

<SEK 200
SEK 200–500
SEK 500–1 000
>SEK 1 000

42
48
9
2

50
43
6
1

Genomsnittligt inköpsvärde per tillfälle –
stormarknad (%)

Hemleverans

C&C

< SEK 200
SEK 200–500
SEK 500–1 000
> SEK 1 000

2
29
42
26

3
23
48
27

Chi2; p=0,233

Utgift för livsmedel per konsumtionsenhet

Hemleverans

C&C

Test; p-värde

Genomsnittlig per månad (SEK)

4 176

4 267

T-test; p=0,672

6.4.

Test; p-värde

Chi2; p=0,136

Test; p-värde

E-handelns inverkan på inköpsresor med bil

Oberoende av om det rör sig om besök på närlivs eller stormarknad, åker gruppen ”e-handlar ej” bil i
större utsträckning än gruppen ”e-handlar” och av de som e-handlar åker de som väljer leveransalternativet C&C oftare bil än de som väljer hemleverans. Skillnaden mellan grupperna ”C&C” och
”hemleverans” är större än skillnaderna mellan ”e-handlar” och ”e-handlar ej”. Som redovisat ovan
har gruppen ”C&C” längre till stormarknader än gruppen ”hemleverans” samtidigt som de besöker
dessa butiker oftare. Samma förhållande gäller om man jämför grupperna ”e-handlar ej” och ”ehandlar”, även om skillnaderna inte är lika stora.
I och med att det finns icke-försumbara skillnader i de olika gruppers sammansättning samtidigt som
flera av de berörda faktorerna kan antas samvariera, är det inte möjligt att peka ut e-handels kausala
effekt på inköpsresor, baserad på den här studien. Däremot kan man få en upplysande indikation med
hjälp av följande illustrativa jämförelse.
I Figur 4 illustreras olika gruppers färdmedelsval i samband med resor till stormarknad. Det bör
noteras att det finns överlapp i gruppindelningen i grafen. Ur ett energi- och klimatperspektiv är
resorna med personbil de som är mest intressant att fokusera på. Figuren illustrerar i hur stor
utsträckning olika grupper väljer att ta bilen när de ska handla på stormarknad. De två sista staplarna
visar gruppen ”C&C”, dvs. den grupp som e-handlar dagligvaror regelbundet och väljer
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leveransalternativet Click and Collect, där ena stapeln gäller besök av fysisk butik (C&C (butik)) eller
traditionell handel, medan den andra endast berör C&C av e-handelsbeställningar (C&C (hämta)). På
så sätt kan man skilja samma grupps färdmedelsval och resmönster när de besöker en butik i samband
med upphämtning av e-handlade varor och när man besöker butiken för att handla på plats.

Färdmedelsval olika grupper
100%
80%

18%

17%

20%

23%

24%

73%

75%

67%

62%

59%

13%

17%

82%

79%

60%
40%
20%
0%

Bil

Kollektivt

Gång/Cykel

Figur 4 Olika gruppers färdmedelsval för inköpsresa till stormarknad.
Om man samtidigt betraktar Figur 5 som illustrerar samma gruppers bilinnehav, blir det tydligt att
variationen i val av bil som färdmedel i mycket hög grad korresponderar till de olika gruppernas
bilinnehav. Det framstår nästan som att alla som har bil, använder den när de ska handla på en
stormarknad. I den jämförelsen, är samvariationen mellan bilinnehav och bilanvändning i samband
med inköp av livsmedel minst i den mest bilberoende av grupperna, e-handlare som väljer C&C som
leveransalternativ.

Olika gruppers bilinnehav
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

88%
75%

77%

67%

65%

88%

58%

Figur 5 Olika gruppers bilinnehav.
I Figur 6 ser man att för nästan alla grupper är en bilresa till stormarknaden i ungefär samma höga
utsträckning en dedikerad resa. Den enda grupp som avviker i det här sammanhanget är gruppen ehandlare som väljer C&C som leveransmetod och då endast i de fall då det gäller upphämtning av e52

VTI rapport 1062

handelsinköp. Om man antar att e-handelsbeställningen ersätter en inköpsresa, innebär det att en icke
försumbar andel (ca 15 %) av de resor som skulle ha skett som dedikerad bilresa, tack vare tillgång till
e-handel, genomförs som en kedjeresa istället. Generellt gäller det att de som e-handlar kör bil minst i
samband med inköp av dagligvaror och av de som e-handlar, kör de som väljer hemleverans minst bil i
samband med inköp av dagligvaror.

Resemönster med bil olika grupper
100%
80%
60%
40%

78%

77%

84%

80%

84%

82%

66%

20%
0%

Dedikerat

Kedjeresa

Figur 6 Olika gruppers resmönster i samband med bilresor till stormarknad.
Baserad på vårt material är det inte möjligt att argumentera för om det är e-handel som leder till
mindre bilberoende eller om det är lägre bilinnehav som motiverar mer e-handel med hemleverans.
Dock är resultaten som redovisas här en indikation på att e-handel för samtliga grupper, även de som
väljer C&C som leveransmetod, sannolikt påverkar deras möjlighet att reducera sina biltransporter i
samband med inköp av dagligvaror.
I Tabell 11 redovisas olika gruppers bilkörning per månad i samband med inköp av livsmedel. I
tabellen jämförs olika grupper av vana e-handlare, dvs. de som e-handlar livsmedel 1–3 gånger/månad,
med de som e-handlar mer sällan. Vana e-handlare som väljer hemleverans är de som kör de kortaste
sträckorna med bil för inköp av dagligvaror. Detta är helt i linje med den gruppens sammansättning
och hushållskaraktäristik dvs. lägre bilinnehav, mindre bilberoende, boende i lägenhet och i de mest
befolkningstäta områdena samt kortast avstånd till olika alternativ. Beräkningen visar också att
gruppen som e-handlar och väljer C&C som leveransmetod kör bil mest i samband med inköp av
dagligvaror. Detta är konsistent med förhållandet att den här gruppen är den som är mest bilberoende,
bor mest glest i villa och har högst bilinnehav och har längst avstånd till olika butiksalternativ. Det
mest intressanta att notera är e-handelns inverkan på resmönstret av bilresor dvs. att en andel av
bilresor som skulle varit en dedikerad resa blir en kedjeresa tack vare möjligheten till e-handel, har en
minskande effekt på antal bilkilometer som körs i samband med inköp av dagligvaror.
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Tabell 11 bilkörning per månad i samband med inköp av livsmedel vana e-handlare (1-3 ggr/mån),
ANOVA p<0,001.
Medelvärde
(standardavvikelse)

Bilkm, stormarknad
Bilkm, närlivs
Bilkm, totalt

6.5.

Hemleverans

C&C

C&C

C&C

E-handlar ej

Butikshandel

Hämta

Butikshandel

Totalt

butikshandel

22,6 (30,3)

21,3 (36,7)

35,8 (35,4)

57,1 (51,0)

39,4 (43,7)

3,0 (9,6)

-

10,5 (16,8)

10,5 (16,8)

7,9 (20,5)

25,6 (33,0)

21,3 (36,7)

46,2 (42,5)

67,6 (56,2)

47,3 (50,0)

Syntes av enkätresultaten

Flera av de faktorer som har studerats genom enkäten samvarierar i någon omfattning. Det är svårt,
och det har heller inte varit syftet, att försöka isolera varje enskild faktors unika effekt. På samma sätt,
är det inte heller möjligt att fastställa några kausala samband. Trots det kan flera intressanta insikter
och indikationer tolkas ifrån enkätresultaten och analysen ovan. Dessa insikter och bidrag till
kunskapsutvecklingen är relaterad både till en effektiv distribution av e-handel av dagligvaror och
också e-handelns sammantagna effekt på energieffektiviteten, båda transportslagen inräknade.
Utifrån resultaten från enkätstudien kan man argumentera för att tillgänglighet är den viktigaste
motiverande faktorn för att e-handla. Det är intressant att notera att de som e-handlar dagligvaror inte
har större inkomster än de som inte e-handlar, om man tar hänsyn till hushållets storlek, dvs. inkomst
per konsumtionsenhet. Resultaten visar att gruppen som e-handlar i snitt har marginellt lägre
inkomster per konsumtionsenhet än de som inte e-handlar. Detta är också samstämmigt med det
faktum att pensionerade, studenter, föräldralediga och övriga grupper som inte förvärvsarbetar heleller deltid är överrepresenterade i denna grupp. Implikationen av detta är att i den mån e-handel av
dagligvaror någonsin varit en premiumtjänst, så är det numera att betraktas som en baskanal för
hushålls försörjning av dagligvaror.
Det finns ytterligare argument att hitta i resultaten om hur e-handel främst drivs av behovet av
tillgänglighet och att tillgänglighet genom e-handel möjliggör en mer energieffektiv distribution, även
inräknat persontransporter. I de fall respondenterna har fått möjlighet att reflektera kring vilka faktorer
som är viktigast för att de ska börja e-handla, alternativt e-handla mer eller oftare än idag, är
leveranstid inget som har visat sig ha stor betydelse. Endast en liten andel (under 10 %) har angett
någon leveranskvalitetsparameter som till exempel leveranstid, leveransflexibilitet, samordning av
leveranser eller andra kringtjänster som viktig. Desto fler (ca hälften) anger däremot pris, både med
avseende på frakt och produktpriser som en viktig faktor för deras val av e-handel som kanal för inköp
av dagligvaror.
Nästan alla som har tillgång till egen bil, väljer att köra bil för att storhandla dagligvaror. Oberoende
av gruppindelning, verkar det också som att så gott som alla, gör dedikerade bilresor i samband med
inköp av dagligvaror i ungefär lika stor utsträckning (ca 80–85 % av fallen). Att de som e-handlar
regelbundet trots det totalt sett kör betydlig kortare sträckor med bil för inköp av dagligvaror kan
förklaras av följande omständigheter. För det första är gruppen som e-handlar generellt, och de som
väljer hemleverans i synnerhet, mycket mindre bilberoende, har tillgång till bil i mycket mindre
utsträckning, bor i betydligt mer tättbebyggda områden samt har kortare avstånd till de butiker som de
besöker. Lägre bilinnehav och kortare avstånd innebär att de som e-handlar kör kortare avstånd totalt
sett även om deras färdmedelsval och resmönster, för de i den gruppen som har bil, inte skiljer sig från
de som inte e-handlar. Att färre i gruppen som e-handlar har bil påverkar färdmedelsvalet och att
avstånden är kortare innebär att även dedikerade bilresor leder till färre körda kilometrar jämfört med
de som inte e-handlar.
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Dessutom, verkar skillnaden i inköps- och resmönster mellan de olika grupper indikera att för ehandlare generellt, och för vana e-handlare i synnerhet, ersätter e-handel resor till stormarknader som
de annars hade behövt göra. Resor, som för nästan alla som har bil hade inneburit en resa med bil och
för en överväldigande majoritet också inneburit en dedikerad resa. De som betecknas som vana ehandlare ovan storhandlar i mindre utsträckning i fysiska butiker och kompletteringshandlar oftare.
Det bidrar med en dubbel effekt av uteblivna bilresor till stormarknaden och att storhandel används i
mindre omfattning till förmån för kompletteringshandel, vilket för samtliga grupper innebär väsentligt
mindre förekomst av bil som valt färdmedel och kortare resor i de fall bilen ändå används.
Med andra ord kan man argumentera för att tillgången till e-handel, tillsammans med övriga relevanta
faktorer som detta samvarierar med t.ex. befolkningstäthet, avstånd till olika butiker, etc. bidrar till att
minska behovet av att ha eller använda en egen bil i samband med inköp av dagligvaror. Det är viktigt
att åter poängtera att detta är inget påstående om kausalitet, utan en tolkning av vad analysen indikerar
givet enkätresultaten.
Det som är särskild intressant är att sambandet mellan e-handel av dagligvaror och mängden
bilkörning i samband med inköp av dessa, också gäller gruppen som väljer C&C som leveransmetod.
Dessa hushåll är placerad i betydlig mer glesbefolkade områden, bilberoende och bilinnehavet är störst
i denna grupp och färdmedelsvalet påverkas inte nämnvärt beroende på om man ska handlar i en fysisk
butik eller endast hämta upp sin e-handelsbeställning. Däremot innebär tillgången till e-handel att man
kan omvandla en dedikerad bilresa till en kedjeresa med bil, som leder till minskad bilkörning i
samband med inköp av dagligvaror beroende av kanalvalet e-handel kontra handel i fysisk butik. Med
andra ord, även de som genom sitt e-handlande ersätter en bilresa (för att handla i fysisk butik) med en
annan bilresa (för att hämta sin beställning i butik) när de e-handlar, på totalen kör bil i mindre
utsträckning än om alternativet med e-handel inte hade nyttjats.
Ur ett transport- och klimateffektivitetsperspektiv är detta ett positivt tecken. Det är tydligt i resultaten
att gruppen som väljer C&C har väsentligt skilda förutsättningar och preferenser än de som inte ehandlar alls eller de som väljer hemleverans vid e-handel. Faktum är att skillnaderna mellan C&C och
hemleveransgruppen är betydligt större än de mellan gruppen som e-handlar och de som inte gör det.
Resultaten pekar här på att de som e-handlar genom C&C, dvs. bor i områden där det är svårast att
leverera en kostnad- och energieffektiv hemleveranstjänst av tillräckligt hög kvalitet, i betydlig större
utsträckning efterfrågar en tjänst som inte fordrar att inköpen levereras till hemmet. Samtidigt bidrar
tillgången till plocktjänsten i sig, dvs. e-handel genom C&C, till kortare sträckor bilkörning, i samband
med inköp av dagligvaror. Slutligen bör det noteras att resonemanget ovan inte beaktar eventuella
rekyleffekter. Med rekyleffekter menas fenomenet att de bilkilometrar som man avstår ifrån i samband
med inköp av dagligvaror, genomför man i andra syften senare dvs. att hushållets totala bilkilometerar
körda per år minskar inte även om man minskar sin bilkörning i samband med inköp av dagligvaror.
Diskussionen förhåller sig endast till det direkta sambandet av kanalval och energieffektivitet inräknat
både gods- och persontransporter i samband med hushålls inköp av dagligvaror.
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7.

Scenarioanalys för distribution av dagligvaror vid ökad e-handel

I detta avsnitt presenteras scenarier för distribution av dagligvaror baserat på olika grader av
servicenivåer och befolkningstäthet. Avsnittet är en syntes/analys av föregående avsnitt och bygger på
resultat från litteratur- och intervjustudien, enkätstudien samt två workshops.

7.1.

Fyra scenarier kring distribution av dagligvaror vid ökad e-handel

Här konkretiseras logistiklösningar samt förslag på hur energieffektiva transporter för e-handel av
dagligvaror kan åstadkommas i olika kontexter. Energieffektivitet används på samma sätt som i kap. 5
som ett samlat begrepp för energianvändning för den transport som ett erbjudande innebär. Fyra olika
scenarios har tagits fram som bygger på två dimensioner med två nivåer (hög/låg), som innebär
avgörande skillnader i förutsättningar för energieffektivitet.
Den första är: 1) Befolkningstäthet, som beskriver området där e-handeln erbjuds. Ett område med hög
befolkningstäthet innebär att e-handel erbjuds i större städer (10–15 största städerna i Sverige) och ett
område med låg befolkningstäthet betyder att e-handel erbjuds på landsbygden och i mindre städer
(färre än 10 000 invånare). I ett område med hög befolkningstäthet finns det bättre förutsättningar att
åstadkomma energieffektiva och kostnadseffektiva logistiklösningar och samtidigt kunna erbjuda en
högre servicenivå jämfört med i ett område med låg befolkningstäthet. Hög befolkningstäthet innebär
att det är lättare att komma upp i en hög kunddensitet och ett högt kundunderlag.
Den andra är: 2) Servicenivå, som beskriver en uppskattning av hur väl e-handlaren möter kundens
önskemål på bekvämlighet, tillgänglighet, pris och utbud. En hög servicenivå betyder att logistiklösningarna är utformade för att tillmötesgå kundens önskemål även om det inte är kostnadseffektivt.
Det är förknippat med ett brett produktsortiment som finns tillgängligt när kunden vill och levereras på
det sätt som kunden vill. Dagligvaruhandlaren behöver hålla höga säkerhetslager alternativt arbeta
med informationsdelning mellan konsument och producent, erbjuda flexibla leveransalternativ
(hemleverans såväl som C&C), snabb leverans (korta leveranstider) och smala tidsfönster som är
valbara. En låg servicenivå betyder att logistiklösningar är optimerade från ett kostnadsperspektiv,
vilket ofta rimmar med energieffektivitet och att kundens önskemål är underordnat kostnaderna. Med
andra ord medför det typiskt mindre flexibla leveransalternativ, längre leveranstider, bredare
leveransfönster som eventuellt kan vara förbestämda. Servicenivån kan se olika ut för olika
kundgrupper. I enkätstudien visade sig exempelvis C&C vara att föredra för kunder som i hög grad
använder sig av bil och tidigare forskning indikerar att kunder i mer glesbefolkade områden föredrar
C&C lösningar (Melacini et al., 2018).
Inom ramen för varje scenario finns ett antal logistiklösningar kopplade till logistikaktiviteterna
samordning, lagerstyrning, plocklokalisering, leveranssätt och leveranstid/leveransfönster (se avsnitt 5,
ramverk). Figur 7 presenterar matrisen för scenarierna av distribution av dagligvaror vid ökad ehandel.
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Figur 7 Matris som visar på olika scenarier för distribution av dagligvaror vid ökad e-handel

7.2.

Scenario 1, ”Utmanande och dyrt”

I scenario 1 är servicenivån hög samtidigt som det område där e-handel erbjuds har en låg
befolkningstäthet (Figur 8). Detta gör att det från dagligvaruhandlarens perspektiv är utmanande och
dyrt att bedriva sin verksamhet. Kunden har relativt goda förutsättningar att få sina önskemål på
bekvämlighet, tillgänglighet, utbud och pris tillgodosedda.
För att lyckas uppnå en hög servicenivå trots att möjligheterna till att åstadkomma ett högt kundunderlag är små, så är samordning av transporter och produktsortiment av stor betydelse. Det har i studien
framkommit att det framförallt är sistamilen-transporterna som påverkas av e-handeln och därför ges
ett särskilt fokus till dessa transporter i scenarioanalysen. Dagligvaruhandlare köper redan idag in
pallplatser hos speditörer som kör för många dagligvaruhandlare och/eller livsmedelsproducenter för
att få upp fyllnadsgrader i transporterna mellan lager och butik i områden med låg befolkningstäthet.
En samordning av transporter mellan aktörer är något som skulle behöva nyttjas även för sistamilentransporter. Det finns, redan idag, en del exempel på samordning av e-handelsvaror på landsbygden.
UPS låter t.ex. Postnord köra ut deras paket den sista sträckan till vissa perifera områden. Freelway
har utvecklat ett koncept där lokala träffpunkter agerar träffpunkter. Dessa är inte officiella ombud för
de stora distributörerna utan transporterna utförs av kontrakterade åkerier eller så utnyttjas befintliga
regelbundna transporter (Trafikanalys, 2020). Mottagande av returer vid hemleverans sker i de fall
som detta är önskvärt från kundens sida.
Gällande lagerstyrning mer generellt så framkom det i intervjuerna att e-handel skapar möjligheter för
informationsdelning. Dagligvaruhandlare får informationen om beställning flera timmar innan
leverans ska ske till skillnad från butikshandel där leverans sker i samma stund som order läggs. Enligt
flera livsmedelsproducenter skulle det vara fördelaktigt att de fick tillgång till denna information
eftersom det skulle skapa bättre förutsättningar i deras produktion och distribution. I de fall som
kunder tycker att det är bekvämt skulle man kunna tänka sig att använda ett beställningspunktssystem
hos konsumenten där förslag på beställningsorder genereras automatiskt då en vara tar slut i kylskåpet
eller skafferiet.
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För att möta kundernas efterfrågan på snabba leveranstider sker plockning mest troligen i butik, om
möjligt plockas e-handelsbeställningar i en separat del av butiken så att inte kunder som handlar i
butiken störs.
Hemleverans är ofta ansett som det mest bekväma leveransalternativet och från kundens perspektiv är
obevakade alternativ att föredra för att slippa vänta (detta är även fördelaktigt från dagligvaruhandlarens perspektiv). Kunden bestämmer leveransfönster på egen hand men eftersom kunddensiteten är
låg är leveransfönsterna breda. C&C erbjuds då det kan finnas kunder som föredrar detta leveransalternativ.

Figur 8 Scenario 1 ”Utmanande och dyrt”.

7.3.

Scenario 2, ”Gilla läget”

I scenario 2 är servicenivån låg och det område där e-handel erbjuds har en låg befolkningstäthet
(Figur 9). Detta gör att dagligvaruhandlaren gör allt för att kostnadsoptimera sin logistik, vilket
betyder att kunden får vara nöjd med vad hen får. För att kunna e-handla kommer det krävas att
kunden har relativt bra framförhållning gällande sina inköp. I gengäld får e-handelskunden med stor
sannolikhet ett större produktsortiment än vad hen skulle kunna få om hen handlade i den fysiska
butiken (Noble et al., 2005).
På samma sätt som för scenario 1 är det viktigt att samordna sina sistamilen-transporter med andra
varuägare och att erbjuda produkter från andra detaljister via sin hemsida som levereras vid samma
tillfälle. Anledningen är inte för att kunden efterfrågar det utan för att det skapar förutsättningar för
ökade fyllnadsgrader.
Lagerstyrning är mer pushbaserad än i scenario 1. Redan idag finns det dagligvarubutiker som
använder sig av push strategier gentemot sina butiker och detta är något som skulle kunna appliceras
inom e-handeln. Som exempel skulle kunden kunna få med sig toalettpapper i sin beställning, trots att
kunden inte har behov av detta eftersom det just nu fanns utrymme i fordonet.
I de fall som det handlar om en dagligvarukedja med befintliga butiker som erbjuder e-handel sker
plockning mest troligen i butik. Samtidigt är leveranstid inte ett stort problem här så det finns
möjligheter att plocka varor i regionallager förutsatt att detta alternativ blir billigare.
Hemleveranser är mest troligen inte kostnadseffektivt då kunddensiteten är låg så C&C är den lösning
för leveranssätt som erbjuds. Om e-handel skulle ta stora försäljningsandelar från den fysiska handeln
skulle man kunna tänka sig obemannade utlämningsplatser eller butiker dit e-handels beställningar
levereras. Leveransfönster är mest troligen förbestämda och kunden kan inte bestämma när leveransen
ska ske.
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Figur 9 Scenario 2 ”Gilla läget”.

7.4.

Scenario 3, ”När kunden är kung”

I scenario 3 är servicenivån hög och det område där e-handel erbjuds har hög befolkningstäthet (Figur
10). Detta gör att det från dagligvaruhandlarens perspektiv är relativt utmanande att bedriva sin
verksamhet. Genom att befolkningstätheten är hög är omständigheterna bättre än i scenario 1 eftersom
det finns bättre förutsättningar att åstadkomma ett högt kundunderlag. Kunden, å andra sidan har goda
förutsättningar att få behov och önskemål tillfredsställda.
Det råder hög samordning mellan dagligvaruhandlaren och andra detaljhandlare så att det är möjligt
att beställa andra produkter än dagligvaror via hemsidan och även få detta levererat vid samma tillfälle
eftersom detta är bekvämt för kunden. Däremot är troligen samordning av sistamilen-transporterna
relativt låg. Dagligvaruhandlaren värderar det personliga mötet högt och vill ha full kontroll över
överlämning. Samordning av returer och förpackningsmaterial vid hemleverans erbjuds om kunden så
önskar.
På samma sätt som i scenario 1 är det om kunden vill med stor sannolikhet möjligt att använda sig av
ett beställningspunktsystem där kylskåpet, frys eller kyl lägger orderförslag i takt med att varor tar
slut.
Darkstores kommer mest troligen att användas för plockning eftersom varor kan reserveras för kunder
vid beställningstillfället och kundunderlaget motiverar investeringen. Det är viktigt att darkstores
ligger tillräckligt nära kunderna så att leveranstider är så korta som möjligt.
Hemleveranser medför en ökad bekvämlighet och är mest troligen det leveranssätt som används i
högst grad. För kunder som behagar finns även möjlighet att få varorna inpackade i köket. Detta kan
ske som en form av obevakad leverans eller vid tider som kunden valt. C&C erbjuds för kunder som
föredrar detta och det finns flera utlämningsplatser att välja på. Leveranstiden är kort, samma dag
leveranser eller kortare, leveransfönster smala och många i antal och det är fritt för kunden att välja
leveransfönster.
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Figur 10 Scenario 3 ”När kunden är kung”.

7.5.

Scenario 4, ”Effektiv distribution”

I scenario 4 är servicenivån låg och det område där e-handel erbjuds har hög befolkningstäthet (Figur
11). Från dagligvaruhandlarens perspektiv är dessa förutsättningar det mest fördelaktiga. Kunden har
relativt goda förutsättningar att få sina behov och krav tillgodosedda trots att servicenivån är låg
eftersom det finns goda förutsättningar att erhålla ett högt kundunderlag.
Det råder hög samordning av transporter, eventuellt via urbana konsolideringscenter. Det är inte heller
ovanligt att erbjuda andra produkter än dagligvaror via hemsidan som levereras tillsammans för att
optimera fyllnadsgrader i transport. Dock så erbjuds inte samordning av returer och förpackningsmaterial vid hemleverans eftersom det inte är helt lätt att åstadkomma i praktiken på ett effektivt sätt i
tätbefolkade områden. Distributionsfordon för sistamilen är packade med order från många olika
kunder som bor nära varandra, vilket betyder många stopp per rutt. Därmed är det svårt att hitta tid för
att hinna ta med returer och dessutom finns det inte så mycket plats i fordonet, åtminstone inte i början
av rutterna.
Lagerstyrning skulle även i detta fall kunna vara lite mer push-baserad som i scenario 2. Darkstores är
utformade för att effektivisera plockningen men regionallager kan också vara det som används om det
är motiverat från ett kostnadsperspektiv.
C&C är det leveranssätt som är vanligast men hemleverans skulle kunna förekomma i vissa områden
där distributionsfordon ändå passerar på sina rutter mellan darkstore/regionallager och utlämningsplats
och om det finns plats på fordonet. Leveransfönster är förbestämda och kunden kan inte bestämma när
leveransen ska ske.
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Figur 11 Scenario 4 ”Effektiv distribution”.

7.6.

Diskussion av hybrid scenarier

De fyra scenarierna som beskrivs i Tabell 12 illustrerar extremerna storstad kontra landsbygd/mindre
städer. En stor del av e-handeln sker dock i mellanstora städer och därför är det intressant att reflektera
kring troliga logisklösningar i dessa områden då e-handel ökar.
Gällande samordning så är det rimligt att det på samma sätt som på landsbygden och i storstaden
kommer att erbjudas ett brett produktsortiment eftersom det är fördelaktigt både från ett kostnadsoptimeringsperspektiv och ur servicenivå-perspektiv. Genom att kunder kan beställa många varor vid
ett tillfälle skapas goda förutsättningar för hög fyllnadsgrad samtidigt som kundens önskemål på ett
brett utbud tillfredsställs. För sistamilen-transporter kan det finnas en ovilja till att samordna sig
eftersom det kan finnas en viss otrygghet med att släppa kundkontakten till någon annan. Denna rädsla
skulle eventuellt vara störst i de fall som dagligvaruhandlaren erbjuder hemleveranser hela vägen in i
kundens hem. Samtidigt är denna typ av lösning, mest troligt, möjlig endast i de delar av mellanstora
städer där många konsumenter bor och e-handlar. I denna typ av område kommer det sannolikt inte
erbjudas att ta med returer och förpackningsmaterial eftersom det kommer vara svårt att få plats på
fordonen.
I de fall som kunden önskar kommer det säkert vara möjligt att använda beställningspunktsystem men
pushbaserade lösningar kan också förekomma, särskilt för hemleverans till områden där det inte finns
så många kunder.
Plocklokaliseringen är i hög grad beroende på var befintliga darkstores och regionallager finns
lokaliserade. Om den mellanstora staden ligger nära en större stad där det finns en darkstore/regionallager plockas troligen e-handelsbeställningarna här för att transporteras i större lastbilar från lagret till
den mellanstora staden där beställningen lastas över till mindre distributionsbilar. I de fall den
mellanstora staden ligger väldigt långt ifrån en darkstores/regionallager, och då det inte är motiverat
att investera i ett lager, så plockas e-handelsbeställningen i butik.
I de mellanstora städerna finns både C&C och hemleverans att välja på, dock har hemleverans något
mindre generösa villkor än i de stora städerna. I de fall kunddensiteten är hög kan hemleverans med
generösa villkor erbjudas.
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8.

Mot en energieffektiv distribution av dagligvaror vid en ökad ehandel

I detta avsnitt lyfter vi resultat från tidigare avsnitt och analyserar och diskuterar dessa med siktet
inställt på att besvara syftet med studien.

8.1.

E-handelns påverkan på distributionssystemet

Syftet med studien har varit att bidra till att en energieffektiv distribution av dagligvaror vid en ökad ehandel kan realiseras. För att kunna besvara detta syfte är det viktigt att börja med att förstå hur
distributionssystemen och kraven på dessa förändras av e-handel.
Det har framkommit under arbetets gång att distributionen fram till sistamilen-transporterna på det
stora hela är effektiva, fordon fylls upp och nyttjas i hög grad och rutter optimeras. Det är också för
transporterna uppströms i kedjan, framförallt till centrallager samt mellan terminaler och spridningspunkter som den största mängden av transportarbetet sker och därmed en stor andel av energianvändningen. Gängse strategier att effektivisera transporter som samordning, konsolidering och optimering
av skalfördelar ingår i den normala tillämpningen. Som i de flesta andra branscher finns förstås
utrymme för en ökad effektivisering även här, men det handlar till mångt och mycket om marginella,
inkrementella förbättringar. Förbättringspotentialen med avseende på energi- och klimateffektivitet
ligger i förbättringar av transportsystemet komponenter som till exempel fordon, utrustning och
anläggningar, överflyttning till mer energieffektiva trafikslag samt en övergång till fossilfria
drivmedelsalternativ. I detta sammanhang är det intressant att poängtera att dagligvaruhandeln är en
extremt vägberoende bransch, 95 procent av inrikes transporterna sker med lastbil. Detta samtidigt
som Trafikanalys (2016), baserad på avstånd och volym, pekar ut livsmedel som en av de
varugrupperna med störst potential för överflyttning.
Analysen av distributionssystemets transporter visar att det procentuellt sett finns störst potential för
energieffektivisering i sistamilen, som innebär stora logistikutmaningar. Det är också i den sista delen
av distributionskedjan som transporterna främst påverkas av en ökad e-handel. De stora kedjorna står
för en betydande andel av omsättningen av e-handeln och etablerade distributionssystem används för
transporterna fram till att order plockas och levereras ut till konsument eller utlämningsplats. I dagsläget är butiksplock fortfarande relativt vanligt och i dessa fall används befintlig distributionskedja
fram till butiken som sedan kompletteras med en eventuell hemleverans. En del butiker erbjuder
endast C&C och i dessa fall påverkas inte dagligvaruhandlarnas transporter av e-handeln.
Många dagligvaruhandlare har börjar investera i darkstores, som mest troligen är något som kommer
att öka i användning framöver. I detta fall påverkas transporterna på så sätt att butiken inte används vid
hemleverans men kan komma att agera utlämningsplats vid C&C. Detta gäller även i de fall som ett
regionallager skulle användas för plock av e-handelsorder. Användningen av darkstores innebär
troligen även att leverans går direkt från leverantör till darkstore eller direkt från centrallager till
darkstore, men andra ord det tillkommer inte en ytterligare lagerplats utan darkstore ersätter centrallager eller regionallager. Vilken plocklokalisering som ger mest energieffektiva transporter är i stor
mån underordnat befolkningstäthet, efterfrågans storlek och kunddensiteten. För traditionella handlare,
blir darkstores intressant först när volymerna växer medan butiksplock är en lämplig strategi innan ehandel tagit fart eller i områden där en hög kunddensitet är svår att uppnå (glesbefolkade områden).

8.2.

Nuvarande servicenivå är inte hållbar

Något som blivit väldigt påtagligt i studien är att e-handel av dagligvaror är av största intresse och det
är många, både online aktörer och traditionella dagligvaruhandlare, som satsar stort för att ta större
marknadsandelar. Dagligvaruhandeln är en lågmarginalbransch och logistiken är mycket kostsam inte
minst på grund av att dagligvaror innefattar många olika typer av produkter med olika och unika
egenskaper (kort hållbarhetstid, kyl, frys och torrvaror). För att nå effektivitet och lönsamhet, framför
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allt för hemleveranser, är det därmed viktigt med stora volymer. Det är därför inte så svårt att förstå att
i ett läge där många är med och konkurrerar på marknaden så blir servicegraden högre än vad
volymerna motiverar. Detta har lett till att e-handeln av dagligvaror med hemleverans, i Sverige till
stor del befinner sig i scenario 3 ”Utmanande och dyrt”, vilket varken rimmar med energieffektivitet
eller kostnadsoptimering.
De strategier som verkar vara dominerade (”Utmanande och dyrt”) fordrar att den nuvarande
servicenivån ses över alternativt så behöver volymerna kraftigt öka så att det blir möjligt för aktörer att
skapa skalfördelar och effektivitet och därmed kunna förflytta sig till scenario 4 ”Effektiv distribution”
samt en ökad aktivitet inom scenario 2 ”Gilla läget”. Marknader där ”Gilla läget” är tillämpligt,
karaktäriseras av samma egenskaper som där efterfrågan för C&C är störst dvs. att konsumenter, som
bor i områden där det är lönsamhetsmässigt svårt att motivera hemleveranser, ändå föredrar C&C i
större utsträckning.
Även om vi i det här projektet har försökt göra en trendspaning, så är det omöjligt att säga hur en
framtida marknad kommer att se ut. Utvecklingen inom området går extremt snabbt och spelplanen är
snabbt föränderlig. Som ett exempel har under projekttiden Coop hunnit köpa upp Nettos butiker i
Sverige och har därmed gått om Axfood som nummer två av de största dagligvaruhandlarna och i
september gick ett pressmeddelande ut att Amazon kommer till Sverige. De etablerade dagligvaruhandlarna har en stor fördel i att de redan har en infrastruktur med butiker och lager men aktiviteten
inom området även hos de stora jättarna visar betydelsen av att vara i framkant.
Oavsett om det kommer vara få eller flera aktörer som är verksamma på marknaden kommer en
förflyttning till ”Effektiv distribution” och ”Gilla läget” kräva en minskad servicenivå av hemleveranser. Dessa två distributionsstrategier kommer kunna vara varandras komplement. Man kan
tänka sig att i gråzonen mellan tätt- och glesbefolkade områden så är huvudutbudet C&C.
Hemleverans erbjuds mer i termer av ”Gilla läget” där kunden får sin beställning levererad vid ett på
förhand överenskommet tillfälle, alternativt så får kunden betala för de verkliga kostnaderna för
hemleveransen. Genom att hitta erbjudanden såsom exempelvis prenumerationstjänster, beställningspunktsystem från hushållet och förmånssystem finns möjligheter att lyckas erbjuda kunder hög
bekvämlighet och ändå få ett flyt i logistiken.
Dagligvaruhandlare har också en möjlighet att påverka konsumenten i rätt riktning genom att
exempelvis informera kunden om vilken påverkan olika fraktalternativ innebär, ta fram förvalda
miljöanpassade fraktalternativ i checkouten samt genom att via prissättning få kunden att välja
leverans vid en tidpunkt då andra leveranser redan är planerade till samma område. Den hårda
konkurrensen som råder är en trolig drivkraft till att fortsätta att erbjuda konsumenterna maximal
flexibilitet.
När studien påbörjades 2017 så rådde det mer eller mindre konsensus i att det inte går att förändra
kundbeteenden som driver transporter. I och med corona-krisen har e-handelskunder dock tvingats
vänta på sina leveranser och det har ändå inte avskräckt konsumenterna från att e-handla. Resultat från
enkätstudien indikerar dessutom att kunder inte har riktigt så höga krav på leveransen som branschen
och även litteraturen i många fall pekar på. Medan leveransparametrar såsom leveranstid, leveransflexibilitet och andra kringtjänster i intervjuer med företagsrepresentanter kom upp som en viktig del
av erbjudandet var det färre än 10 % av kunderna som värderade dessa som avgörande för valet att ehandla eller inte. Snarare visade sig priset vara den avgörande faktorn, vilket pekar på möjligheten för
dagligvaruhandeln att minska på servicenivån till förmån för kostnadsoptimering.
En högst relevant fråga att ställa sig är om förflyttningen till en energieffektiv distribution av
dagligvaror vid ökad e-handel kommer att gå tillräckligt snabbt genom marknadskrafter och förändrat
konsumentbeteende, eller om det kommer krävas styrmedlen och regelverk. Även om detta inte
studerats i detalj i denna studie är det tydligt att kommuner och städer har en viktig roll när det gäller
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stadstransporter. Kommuner skulle kunna bidra till att skapa förutsättningar för samlastningscentraler
och etablering av ombud och obevakade leveranslösningar.

8.3.

Dagligvaruhandelns unika förutsättningar

Att sistamilen leveranserna står för den minst energieffektiva länken i den totala distributionskedjan är
inte unikt för dagligvaruhandeln, utan något som detaljhandeln generellt tampas med. En sak som
utmärker dagligvaruhandeln är att sistamilen leveransen sker i dedikerade system dvs. antingen är
transporterna helchartade eller så utförs transporterna i egen regi, utan möjlighet till samlastning och
samordning av transporterna mellan flera aktörer. Vid hemleverans av andra varugrupper sker
transportera genom standardiserade system från 3PL som möjliggör konsolidering från många olika
leverantörer med avseende på spridning/lokalisering av mottagarna. Detta i sin tur leder till större, mer
koncentrerade volymer och skalfördelar som gör att sista milen transporterna blir betydligt mer
effektiva än upplägget beträffande hemleverans av dagligvaror.
I intervjuer med dagligvaruhandeln hänvisas till vikten av det personliga mötet och att det är få
speditörer/åkare som har möjlighet att kunna garantera kylkedjan. Dessa argument förefaller som
otillräckliga i sammanhanget. Beträffande kylkedjan så finns det redan 3PL med kompetens och
kapacitet som klarar av att leverera en kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad tjänst längre upp i
försörjningskedjan. Det är svårt att utan vidare acceptera att dessa aktörer inte skulle klara av samma
uppgift längre ner i samma kedja. Detta särskilt om man beaktar att i många fall transporterar
tredjepartsaktörer även sistamilen-transporter, dock i dedikerade transporter. På samma sätt är det
svårt att förstå varför det personliga mötet är viktigare för hemleverans av dagligvaror när det inte
verkar ha en avgörande roll för många andra varugrupper som också e-handlas och levereras hem.
Om man betraktar många-till-många godstransportnätverk, till exempel system för leveranser av brev,
paket och styckegods, där det går att producera snabba och kostnads- och energieffektiva transporter
av mindre försändelser genom att konsolidering i ett öppet system, så är en nyckelfunktion som
möjliggöra detta, terminalhantering. Det innebär att försändelser från många olika avsändare kan
samlastas in i en och samma lastenhet, utan hänsyn till destinationen för transport till en terminal.
Genom den sortering- och crossdockingfunktionen som terminalhanteringen möjliggör, kan man sedan
omlasta inkommande enheter, till utgående med avseende på destination. På så sätt kan man effektivt
konsolidera transporter från många olika källor till många olika destinationer snabbt och effektivt. I
ljuset av det, blir argumentet om garanterad, bibehållen kylkedja mer begripligt, dvs. om man antar att
konsolidering kräver fysisk terminalhantering. Till yttermera visso innebär det standardiserade
systemet att mottagaren inte kan påverkar leveransfönstret. Brev och paket körs ut och kommer fram
enligt en optimerad rutt och kräver av mottagaren att anpassa sin tillgänglighet för mottagning. Det
faktum att inga krav om bibehållen kylkedja existerar beträffande dessa försändelser gör att obevakade
leveranser, leverans till ombud med mera är möjliga lösningar som inte är aktuella i fallet med
dagligvaror.
Att konstruera ett nätverk av terminaler som klarar av kraven på kylkedjan är sannolikt inte effektivt
med tanke på de volymer som kommer att hanteras igenom dessa och med tanke på att antalet
avsändare kommer att vara storleksordningar mindre än antalet avsändare av brev, paket och
styckegods. Detta kanske är en delförklaring till varför flera logistikaktörer berättar att de avsiktligt
håller sig borta från sistamilen-transporter av dagligvaror eftersom det är förenat med stora kostnader.
Det skulle vara intressant att undersöka vidare hur digitaliseringen kan användas för att eliminera
behovet av fysisk terminalhantering så att transporter mellan flera plockdestinationer kan samordnas.
En sådan ”digital crossdocking” funktion skulle kunna användas av en enskild dagligvaruhandlare
eller gemensamt för flera dagligvaruhandlare.
Potentialen för en sådan lösning, som förmodligen är tekniskt möjligt, kan dock vara svårt att realisera
av andra skäl. För rena online aktörer som erbjuder en fullsortiment tjänst är den fysiska
infrastrukturen och logistikstyrningen som möjliggör effektiv hemleverans förmodligen en central del
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av affärsmodellen som skulle skadas av att en 3PL skulle hantera dessa transporter. Vidare är svenska
marknaden dominerad av få, men stora dagligvaruhandlare. Dessa har på sistone investerat tungt i
fysiska anläggningar för plockning av e-handelsvolymer. Dessa anläggningar kommer att bidra till att
förbättra möjligheterna till samlastning av de egna volymerna, i likhet med renodlade online aktörer.
Detta kan innebära att man inte ser ett lika stort värde i öppna system för samlastning av affärsmässiga
skäl. Däremot, är det inget som hindrar att någon eller flera av de traditionella dagligvaruhandlarna
skulle kunna realisera ett sådant system för samordning av hemleveranser från de egna butikerna. På
samma sätt kan det finnas möjligheter att introducera den här typen av lösningar på de delar av
marknaden där kunddensiteten och den geografiska placeringen inte medger andra alternativ till ökad
transporteffektivitet.

8.4.

E-handeln bidrar till ett transporteffektivt samhälle

Dagligvaror motsvarar hushållens största och mest frekventa ingående varuflöde och rent teoretisk är
de flesta överens om att det finns en stor potential för mer energieffektiva transporter om samordnade
hemleveranser med distributionsbil ersätter inköpsresor (Karlsson, 2008; Smidfelt Rosqvist et al.,
2013; Wärnhjelm, 2015). Det är dock komplext att bedöma huruvida den teoretiska potentialen
omsätts i praktiken (Henriksson et al., 2018; Trafikanalys, 2020, World Economic Forum, 2020). Det
som ofta lyfts fram är att kunder som e-handlar ändå kompletteringshandlar och att kunder som inte ehandlar passar på att handla i samband med andra ärenden. Därmed är det inte helt självklart att
inköpsresorna från konsumenter minskar då e-handeln ökar (Trafikanalys, 2020).
Resultat från enkätstudien visar emellertid att e-handlare använder storhandel i mindre utsträckning till
förmån för kompletteringshandel i mer närliggande butiker. Detta innebär i sin tur kortare resor och
mindre användning av bil som färdmedel. Skillnaden i färdmedelsval och resmönster mellan
storhandling och kompletteringshandling gäller för samtliga grupper. Även för de konsumenter som
väljer C&C som leveransalternativ, och således ersätter en bilresa med en annan när det går över från
butikshandel till e-handel, innebär e-handel en reduktion i körda bilkilometer då delar av dessa resor
omvandlas från dedikerade resor till kedjeresor. Med andra ord kan man försiktigt konstatera att ehandel av dagligvaror minskar det totala transportarbetet jämfört med den traditionella handeln i fysisk
butik.

8.5.

Fortsatt forskning för energieffektiv e-handel av dagligvaror

Den här studien fokuserar på transporter vid e-handel av dagligvaror, och då hur minskad energianvändning kan åstadkommas genom ökad transporteffektivitet, minskat transportarbete och minskat
bilresande. Hela distributionssystemet analyseras med avseende på hur en ökande e-handel inverkar på
transporterna. Vår analys av energieffektivitet har en tyngdpunkt på sista-milen eftersom det visar sig
vara den delen av kedjan som främst påverkar e-handelns energianvändning för transporter.
Den här studien fokuserar på de stora aktörerna för att analysera de stora flödena, eftersom den
övergripande målsättningen är att bidra till minskad energianvändning genom effektivare transporter.
Med hänsyn till att e-handeln även innebär en attraktiv tjänst och en möjlighet till ökad tillgänglighet
för konsumenter så skulle det vara intressant att studera logistiklösningar generellt som även
inkluderar specialiserade aktörer och möjligheter för en ökad tillgänglighet av t.ex. specialsortiment
såsom närproducerad mat. Matkasse-erbjudanden studeras inte mer specifikt, utan det ses som en del
av erbjudandet från de stora dagligvaruhandlarna. Matkassar kan dock även ses som ett exempel på ett
specialsortiment som erbjuds av specialiserade aktörer, oftast som prenumeration.
Distributionssystemet för dagligvaror karaktäriseras generellt av en hög transporteffektivitet. Det finns
dock potential för ett minskat klimatavtryck genom överflyttning till mer fossiloberoende trafikslag,
vilket vore en intressant fortsättning m.h.t. politiska mål om minskat fossilberoende i transportsektorn.
Förslag på lösningar för sistamilen-transporten kan också vidareutvecklas t.ex. med nya samordningsmodeller och eventuell anpassning för användning av fossilfria fordon. Vidare gör vi i den här studien
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inte någon fördjupad analys av energianvändning för andra resurser och aktiviteter i logistiksystemet,
t.ex. plockning och lagring, vilket kan vara relevant med hänsyn till e-handelns ökning och aktuella
investeringar.
Konsumentpreferenser och resande är ett av studiens fokus. Vi har dock inte djupstuderat ev. samband
mellan kundernas önskemål och hur de bor – i storstad, mellanstor stad, småstad eller landsbygd.
Enkäten ger många intressanta observationer som skulle vara intressant att utvärdera närmare med
hjälp av andra metoder såsom t.ex. fokusgrupper och intervjuer.
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9.

Slutsatser

En av utgångspunkterna för den här studien var att undersöka hur e-handel påverkar hela distributionssystemet med avseende på förutsättningar för energieffektiva transporter. Tidigare litteratur har
fokuserat på avgränsade delar av distributionssystemet. Utifrån resultaten från studien kan man dra
följande slutsatser:
•

introduktion av e-handel påverkar inte distributionssystemen fram till sistamilen-transporterna
nämnvärt.

•

både online-aktörer och traditionella dagligvaruhandlare har liknande förutsättningar att nå
effektivitet i sina distributionssystem fram till sistamilen-transporterna

•

potential för energieffektivisering, i termer av minskat transportarbete och höga
fyllnadsgrader, i distributionssystemen fram till sistamilen-transporterna inom befintliga
system är måttliga

•

trots begränsad potential till energieffektivisering av distributionssystemen fram till sista
milen, kan klimatavtrycket av dessa transporter minskas kraftigt genom överflyttning till mer
energi-/utsläppseffektiva trafikslag eller fordon samt övergång till fossilfria drivmedel

•

en stor andel av energianvändningen i systemet sker fram till sistamilen-transporterna

•

sistamilen-transporterna står för en begränsad andel av det totala transportarbetet men det är i
denna del av kedjan som potentialen för ökad energieffektivitet är störst

•

distributionssystem för sista milen motsvarar relativt nya system i en bransch som ökar
kraftigt och som innebär stora logistikutmaningar.

Oaktat e-handelns effekt på den totala energianvändningen för transporter, kan man konstatera att ehandel av dagligvaror är en försäljningskanal som nu är etablerad. Detta utgör en baskanal för de
hushåll som nyttjar den och efterfrågan inom detta segment kommer sannolikt att öka inom
överskådlig framtid. I ljuset av detta drar vi följande slutsatser beträffande möjligheten att uppnå en
energieffektiv distribution av e-handel med dagligvaror:
•

volym och kunddensitet är avgörande för energieffektivitet i sistamilen-transporterna

•

nuvarande servicenivåer som erbjuds är inte ekonomisk hållbara utan ökad
samordning/samlastning av transporterna

•

reducerad servicenivå i kombination med mer C&C kan vara en fungerande strategi för
minskade transporter på totalen (person och gods sammantaget)

•

reducerad servicenivå i kombination med mer C&C kan möjliggöra att e-handel erbjuds på
marknader som idag anses ha för låg kunddensitet.

Dagligvaruhandels unika omständigheter, förutsättningar och egenskaper gör att hantering av
slutleveranser till slutkund inte kan skötas på samma sätt som andra e-handelsvolymer. Hinder och
möjligheter för att öka energieffektiviteten genom samlastning är identifierade nedan:
•

terminalhantering av dagligvaruförsändelser är alltför kostsamt

•

utan terminalhantering blir samlastning av volymer i många-till-många nätverk
svårrealiserbart

•

digitalisering av terminalfunktionerna kan vara en framkomlig väg för ökad konsolidering av
flöden

•

dagligvaruhandels unika egenskaper försvårar en affärsmässigt hållbart och kostnadseffektiv
samlastning av transporterna
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•

vår bedömning är att den mest framkomliga vägen för ökad samlastning kan visa sig vara
konsolidering av sistamilen-transporter inom samma koncern.

E-handelns påverkan på den totala energianvändningen för transporter (person och gods sammantaget)
är komplext att utvärdera. Utöver de kända omständigheterna med att sistamilen-transporter är den del
av transportkedjan med störst potential för energieffektivisering, så har en viktig fråga gällt huruvida
en hemleverans verkligen ersätter en motsvarande inköpsresa med bil. Utan hänsyn taget till
rekyleffekter och beträffande e-handel av dagligvaror, kan man baserad på våra resultat dra följande
slutsatser:
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•

sistamilen-transporten av dagligvaruhandeln består inte bara av hemleverans, upphämtning i
butik (C&C) är en tjänst som efterfrågas av en distinkt kundgrupp med förutsättningar och
preferenser som skiljer sig från de som väljer hemleverans

•

den sammantagna indikationen av våra resultat är att e-handel bidrar till en minskad
energianvändning genom att:
o

tidigare forskning visar att hemleverans med distributionsbil är mer energieffektivt än
inköpsresor med bil

o

de som e-handlar kör bil i mindre utsträckning i samband med inköp av dagligvaror
jämfört med de som inte gör det

o

de som e-handlar kompletteringshandlar oftare, kompletteringshandel innebär kortare
avstånd som ger möjlighet till andra färdmedelsval än bil

o

de som använder C&C kör fler kedjeresor i samband med inköp av dagligvaror
jämfört med de som inte e-handlar och jämfört med när de själva handlar i butik.
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