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Sammanfattning 
 

E-handel har under de senaste åren växt i en snabb hastighet och har blivit en viktig 

försäljningskanal i många branscher. Livsmedelsindustrin är en av de branscher där e-

handeln inte har haft samma utveckling men under de senaste åren så har försäljningen 

börjat ta fart över internet och idag så är det den bransch som spås växa mest över 

internet nästkommande år. DUÅ är en delikatess- och matbutik som är lokaliserad i 

centrala Umeå och som ser över möjligheterna med att påbörja en e-handel. Vi har i 

denna studie sett över hur DUÅ:s e-handelskunder ser ut och vart de befinner sig, vilka 

distributionsutmaningar som existerar för DUÅ ifall de vill påbörja en e-handel samt 

hur de skall bibehålla och överföra sin befintliga servicenivå och värderingar till deras 

e-handel. Anledningen till att vi har studerat detta är för att forskning visar att det finns 

en problematik i att upprätta bra distributionslösningar vid e-handel samt att det finns 

svårigheter i hur företag skall erbjuda en bra servicenivå över internet.  

 

Vi har i denna studie tagit hjälp av olika distributionsteorier och serviceteorier för att 

bättre förstå de utmaningar som existerar samt hur de skall kunna lösas på ett 

tillfredställande sätt. Denna studie är en fallstudie som är av en kvalitativ karaktär, detta 

för att kunna få en djupare förståelse av DUÅ och möjlighet att använda flera metoder 

för att kunna samla in den information som krävs för att lösa detta praktiska problem för 

DUÅ. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, observationer samt skriven 

information om DUÅ i form av deras hemsida, blogg och dagspress för att få en djup 

och bred förståelse om DUÅ som företag och vad som karakteriserar deras service. Vi 

har även intervjuat två andra företag med befintlig e-handel för att se över hur de har 

löst sina distributionsproblem samt hur de har erbjudit sina kunder en god servicenivå 

vid deras e-handel.  För att få en bättre kunskap om konsumenters beteende och 

preferenser vid e-handel så har vi använt oss av sekundärdata från olika organisationer 

såsom Svensk Distanshandel och Statistiska centralbyrån.  

 

Studien visar att DUÅ:s e-handelskunder främst befinner sig i Norrland där det lokala 

utbudet är mer begränsat samt att konsumenter i dessa områden handlar mer över 

internet än resterande områden i Sverige. Det finns även en kundgrupp inom Umeå som 

kan vara intresserade av DUÅ:s e-handel på grund av tids och bekvämlighetsskäl. Det 

vi kunde se var att den kylda logistiken är den största utmaningen för DUÅ då dagens 

transportutbud inte är anpassad för kylda leveranser i mindre volymer. Vi fann att 

Bussgods kan erbjuda en kyld transport till större delen av Norrland vilket ligger i linje 

med vart DUÅ:s e-handelskunder befinner sig. För distribution av torra varor finns det 

ett betydligt större utbud där vi fann att ett ramavtal med DHL kunde erbjuda bäst priser 

och servicenivå. Vi har även identifierat personlig service, kunskap om produkter, 

inspiration och en trygg och enkel miljö som faktorer vilket karaktäriserar DUÅ:s 

servicekvalitet och gett förslag på hur dessa skall kunna överföras till deras e-handel.  
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1.0 Inledning 
  

1.1 Problembakgrund 
 

Många mindre företag ställs inför en rad olika utmaningar när de vill ta steget och 

använda internet som säljkanal. En av dessa utmaningar är enligt Aronsson, Ekdahl & 

Oskarsson (2006, s. 310) den fysiska distributionen som är den samma som tidigare 

existerat för bland annat postorderföretag och att de logistiska förutsättningarna måste 

fungera för att e-handeln skall vara lönsam. Svårigheten ligger ofta i att skapa ett 

fungerande logistiksystem mer än i att skapa en e-handelsplats (Oskarsson et al. (2006, 

s. 310). Vissa företag väljer idag att vara helt internetbaserade samtidigt som andra 

väljer att använda internet som en kompletterande del av sin verksamhet. E-handeln har 

haft en kraftig tillväxt under de senaste åren och 2012 växte omsättningen med hela 14 

procent till 31,6 miljarder jämfört med detaljhandeln som endast växte med 2,1 procent 

(Svensk Distanshandel, 2013, s.4-6). 

 

I denna studie har vi samarbetat med ett företag som heter DUÅ AB och närmare 

studerat deras utmaningar vid uppstarten av en e-handel. DUÅ är en delikatessbutik som 

finns i centrala Umeå. Företaget bildades 2006 och drivs av ägarna Per och Lars 

Åkerlund. Företaget skapades eftersom att ägarna tyckte att det saknades ett sätt för 

vanligt folk att få tag på råvaror av bra kvalitet. DUÅ erbjuder allt från ostar och kött till 

vinäger, rostat kaffe och olika kryddor. Utöver DUÅ:s butik så har de en matstudio där 

de erbjuder kunder matupplevelser så som matlagning, middagar och olika 

matprovningar. (DUÅ, 2013). Vi har valt DUÅ eftersom de är ett litet företag som vi 

tycker har en spännande utmaning i logistiken då de har både kylda och torra varor i sitt 

sortiment samt att de arbetar mycket med den personliga faktorn. Även det faktum att 

de i dagsläget inte har en e-handel men har sett över möjligheterna att skaffa detta 

tyckte vi var intressant. En stor del av DUÅ:s affärsidé är att erbjuda en god och 

personlig service till sina kunder vilket dem även vill ska genomsyra deras webbutik.  

 

Få tekniska utvecklingar har under de senaste åren fått samma uppmärksamhet som e-

handeln och efter en hackig start har e-handeln utvecklas med en otrolig hastighet och 

detta har även medfört stora konsekvenser för logistik- och distributionssystem (Dicken, 

2011, s. 406).  Enligt E-barometerns årsrapport så anser experter att e-handeln kommer 

att fortsätta växa i snabb takt inom Sverige. Men när utbudet ökar på webben så 

kommer också kraven från konsumenterna att följa samma utveckling. För att kunna 

vara konkurrenskraftig på internet så måste företagen erbjuda en intressant och rolig 

köpupplevelse och erbjuda leveransvillkor som kunderna uppfattar som smidiga. 

Postens e-handels expert Arne Andersson säger: - ”Returer, tillgänglighet och valfrihet i 

leveransen och snabbhet är de stora frågorna. Kan vi fortsätta tillfredsställa 

konsumenterna där så kommer svensk e-handel stå sig otroligt stark”. (Svensk 

Distanshandel, 2013, s. 52-53). 

 

Vid e-handelns start så låg fokus främst på att skapa en bra närvaro på Internet, bra 

webbsidor som är enkla att använda och e-marknadsföring men många företag glömde 

bort vikten av orderhanteringen och detta orsakade stora problem för många företag. 

Orderhanteringen och de problem som tillkommer inom detta område har under den 
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senaste tiden blivit allt mer intressanta för återförsäljare och forskare. (Rao, Goldsby & 

Iyengar, 2011, s. 167). Faktorer såsom leveranshastighet, att leveranslöften hålls, 

orderhantering och tillförlitliga distributionssystem är lika viktigt för den övergripande 

tillfredställelsen för konsumenterna som onlinekvalitén vid e-handel (Semeijn, van Riel, 

van Birgelen & Streukens, 2005, s. 191).   

 

En svårighet med e-handel är att kunna erbjuda samma service och personliga 

bemötande som för många är en självklarhet när de handlar i en vanlig butik.  Mycket 

forskning har skrivits om e-servicekvalitet såsom Parasuraman, Zeithaml & Malhotra 

(2005) och Wolfinbarger & Gilly (2003) där de har sett över vilka olika dimensioner 

som avgör kundernas uppfattade e-servicekvalitet. Yang, Peterson & Cai (2003, s. 695) 

anser att företag måste lyssna på vad kunden vill ha när de ser över sin e-servicekvalitet 

och att kundernas förväntningar med e-handeln blir en bra referensram när de skall 

bedöma sin egen e-service. Sousa & Voss (2012, s. 800) har sett över sambandet mellan 

e-servicekvalitet och e-lojalitet, deras studie visar att det finns ett starkt samband mellan 

dessa faktorer.   

 

På grund av dessa svårigheter så har vi valt att se närmare på de logistiska utmaningar 

som kan uppstå vid starten av en e-handel samt hur företag skall kunna behålla en god 

servicekvalitet över internet. Med detta som grund så kunde vi formulera ett syfte och 

en problemformulering för denna uppsats. 

1.2 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att undersöka några av de utmaningar som kan uppstå om 

DUÅ väljer att skapa en e-butik. Vi kommer undersöka vilka olika fungerande och 

tillfredställande distributionslösningar som går att upprätta för DUÅ så att de kan förse 

dess e-handelskunder med produkter. Vidare så kommer vi att se över hur DUÅ:s 

kunder ser ut och vart deras e-handelskunder kan befinna sig. Vi ämnar sedan 

undersöka hur DUÅ på ett bra sätt ska behålla sin servicekvalitet och värderingar som 

de idag har i sin butik om de utökar sin verksamhet genom e-handel. 

 

Det huvudsakliga syftet för denna studie är att hjälpa DUÅ med att belysa och lösa 

dessa problem och ge dem en bra grund som ska vara användbar om de väljer att starta 

en webbutik. Vår förhoppning är också att andra mindre företag, som befinner sig i 

samma situation som DUÅ, kan ha nytta av de lösningar vi kommer att presentera i 

uppsatsen. 

1.3 Problemformulering  
 

Denna problembakgrund och syfte har lätt oss till vår problemformulering som är: 

 

Hur skall DUÅ nå kundgrupper via sin e-handel samtidigt som de bibehåller sina 

värderingar och servicenivå? 

1.4 Avgränsningar  
 

Vi har i detta arbete valt att avgränsa oss från de logistikutmaningar som existerar 

tidigare i företagets varuflöde. Vi fokuserar på outbound-logistiken som börjar vid 

företagets egna lager och sedan fortsätter ut i distributionen till konsumenterna. Vi har 

även avgränsat oss i den ekonomiska delen i den mening att vi inte ser över olika 
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lönsamhetsaspekter med e-handel såsom hur många kunder som krävs för att e-handeln 

skall bli lönsam och tillhörande kostnader såsom uppstartskostnader och driftkostnader. 

De kostnader vi har studerat är de som hör till själva distributionen av produkterna. Vi 

har även avgränsat oss från olika frågor som rör webb-design utan fokuserar på själva 

innehållet på hemsidan och funktioner men inte hur en e-butik skall se ut rent estetiskt 

eller systemmässigt. Vi kommer i denna uppsats även avgränsa oss från frågor gällande 

marknadsföring och hur DUÅ:s kunder skall nås via marknadskommunikation. 
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2.0 Teoretisk referensram  
 

I detta avsnitt så kommer vi att presentera samt diskutera de teorier som vi har valt och 

kommer att använda som teoretiskgrund i detta arbete. För att lösa vårt problem så har 

vi använt oss av teorier inom området servicekvalitet, e-servicekvalitet, 

tredjepartslogistik, logistikservicekvalitet, e-distributionsservicekvalitet, grön logistik, 

segmentering och generella teorier inom e-handel. Teorierna inom 

logistikservicekvalitet och e-distributionsservicekvalitet hjälper oss att se över hur DUÅ 

skall nå kunder via sin e-handel. För att lösa problematiken med att behålla DUÅ:s 

värderingar och servicenivå över e-handeln så använder vi oss av servicekvalitet och e-

servicekvalitet teorier. Båda dessa teoriområden kommer även användas för att generera 

data från våra intervjuer. Detta då frågorna och ämnena vi berör under intervjuerna till 

en vis del kommer baseras på dessa teorier. För att se över vart DUÅ:s kunder finns 

inom e-handeln så använder vi oss av segmenteringsteorier. Då vi anser att grön logistik 

och tredjepartslogistik är viktiga ämnen som kommer ha en stor betydelse för företag nu 

och framför allt i framtiden så vill vi ha med teorier om detta för att kunna diskutera 

ämnena i vår diskussion/slutdiskussion. Vi anser att dessa teorier tillsammans utgör en 

god teoretisk grund för att uppfylla syftet med denna uppsats.  

2.1 E-handel 
 

Företagsaktiviteter på internet kan delas in i tre större steg som är e-närvaro, e-handel 

och e-business (Ericsson, 2000, s. 1). E-närvaro är det första steget och börjar oftast 

med att företags erbjuder enkelriktad information om företaget samt deras produkter och 

tjänster. Nästa steg inom e-närvaron innebär att företagen erbjuder en 

tvåvägskommunikation till sina kunder såsom frekvent ställda frågor (FAQ) och 

internetbaserad kundtjänst. (Ericsson, 2000, s. 1-2). 

 

Nästa stora steg är e-handel vilket innebär att företag nu kan erbjuda transaktioner över 

internet och som kan delas upp i två steg som är skapande och uppfyllande (Ericsson, 

2000, s. 2). Transaktioner över internet burkar leda till minskade transaktionskostnader 

och visa digitala produkter kan även levereras direkt vid orderläggningen. För de 

fysiska produkterna så krävs det att orderuppfyllandet måste stödjas av e-logistik. 

Logistikkostnader kan stå för närmare 40 procent av den totala orderkostnaden i e-

handel, därför krävs det effektiva logistiklösningar för att e-företag skall vara 

lönsamma. (Ericsson, 2000, s. 2).  

 

E-handel definieras i Chafeys bok (2009, s. 11) som ”E-commerce is the exchange of 

information across electronic networks, at any stage in the supply chain, whether within 

an organization, between businesses, between businesses and consumers, or between 

the public and private sector, whether paid or unpaid”.  

 

Alltså är e-handel utbytet av information över elektroniska nätverk utöver hela supply 

chain kedjan. Utbytet kan ske inom en organisation, mellan företag, mellan företag och 

kunder, mellan den offentliga och privata sektorn och detta utbyte kan antagligen vara 

något som är gratis eller något som kostar. E-handel är alltså mer än bara elektroniska 

transaktioner mellan företag och kunder.  

 

De teknologiska framsteg som gjorts inom internet har öppnat upp många intressanta 

möjligheter för kreativa företag och vissa av dessa företag har växt och blivit globala 
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aktörer såsom Amazon, e-Bay. Yahoo, Skype och Google (Chafey, 2009, s. 5). Det är 

uppenbart att det fortfarande finns en stor potential för internet som marknadsplats och 

detta kan ses genom den årliga tillväxten av e-handel som varit stark under en längre tid 

och växte 2012 med hela 14 procent jämfört med den vanliga detaljhandeln som endast 

växte med 2,1 procent under 2012. (Svensk Distanshandel, 2013, s. 4). År 2012 så 

omsatte e-handeln i Sverige 31,6 miljarder kronor. Denna tillväxt anses bero på en 

mognadsgrad hos konsumenterna som numera anser att internet är en normal kanal att 

handla över och allt fler känner sig trygga när de handlar över just internet. Detta kan vi 

se då 40 procent av de Svenska konsumenterna köpte minst en julklapp över internet år 

2012. (Svensk Distanshandel, 2013, s. 4-10). 

 

  
 

Tabell 1. E-handelns omsättning 2012. (Svensk Distanshandel, 2013, s. 6) 

 

Det finns en rad olika fördelar och värden för konsumenter med internet som 

marknadsplats och dessa har summerats i de så kallade sex C:na  

 

-Content: Internet erbjuder mer detaljerad information som kan hjälpa konsumenterna i 

deras köpprocess (Chafey, 2009, s. 37).  

  

-Customization: Internet erbjuder möjligheten att anpassa innehållet och informationen 

på sidor så de passar den individuella konsumenten, såsom rekommenderade produkter 

(Chafey, 2009, s. 37). 

 

-Community: Internet erbjuder även möjligheten att utbytta information och diskutera 

produkter med andra konsumenter via forum, chat-rum och bloggar (Chafey, 2009, s. 

37). 

  

-Convenience: Internet erbjuder förmågan att välja, köpa och i vissa fall när 

produkterna är digitala även använda dem direkt vid köpet och detta kan göras alla 

timmar under dagen under alla dagar i veckan hela året (Chafey, 2009, s. 37). 
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-Choice: Internets erbjuder en stor mängd produkter och leverantörer som inte är 

tillgängliga i fysiska butiker samt att de erbjuds mer information om dem än i 

traditionella butiker (Chafey, 2009, s. 39). 

 

-Cost reduction: E-handel erbjuder möjligheten att kunna hitta produkter och tjänster 

billigare än i traditionella butiker då många kostnader för företag såsom lokalhyra och 

personalkostnader är lägre vid e-handel (Chafey, 2009, s. 39).  

 

Det tredje och sista steget är e-business vilket innebär en omstrukturering av processer 

som leder till en högre integration och automatisering. E-business är en djupare 

förändring för företaget än vad e-handel är där utveckling av en infrastruktur som 

stödjer e-businessen är den stora utmaningen. E-business medför en integration mellan 

olika företag samt delning av data över supply kedjan. (Ericsson, 2000, s. 3-4).  

2.2 Tredjepartslogistik 
 

Allt fler företag vill lämna över ansvaret för sina logistikaktiviteter såsom transport och 

lagerhållning till olika aktörer som kan genomföra det bättre än dem själva (Oskarsson 

et al., 2006, s. 123). Detta har gjort att olika tredjepartslogistikföretag har växt fram. 

Företagen har höga krav på dessa aktörer och förväntar sig låga kostnader, hög 

leveransservice och korta ledtider. (Oskarsson et al., 2006, s. 123).  

 

Tredjepartslogistik (TPL) är aktiviteter utförda av en logistikserviceleverantör (LSP) för 

kundens räkning där minst hantering och utföring av transport samt varulagring ingår 

men aktiviteter som informationshantering, installation och sammansättning av 

produkter samt hantering av hela logistikkedjan kan även ingå (Berglund, van 

Laarhoven, Sharman & Wandel, 1999, s. 59). Vidare så menar de att det krävs ett avtal 

mellan företaget och LSP som sträcker sig över minst ett år och inkluderar faktorer som 

förvaltning, analysering eller processkapande aktiviteter för att de ska skilja sig från 

vanliga traditionella transportavtal. (Berglund et al., 1999, s.59).  

 

TPL företagens uppgift är att erbjuda deras kunder tjänster som ger mer värde till dessas 

kunder än vad de själva skulle kunna göra (Berglund et al., 1999, s.65). Detta genom 

bland annat skalfördelar, riskdelning, resursdelning men även genom spetskunskap 

inom logistikområdet då detta är deras kärnverksamhet (Berglund et al., 1999, s.65-66).  

 

Miljöaspekten kommer få en ökad betydelse inom logistiken där nya områden såsom 

miljövänligförpackning och returhantering kommer bli viktiga uppgifter för 

logistikmanagers att hantera (Murphy & Poist, 2003, s. 130). Isaksson & Huge-Brodin 

(2013, s. 217) ser i sin studie över hur ”gröna” logistikserviceleverantörer (LSP) i 

Sverige ligger till i sin utveckling av gröna logistikerbjudanden. I studien så fann de att 

företag som är närmare slutkunden till exempel matföretag har högre krav på 

miljövänliga alternativ men att företag inte är villiga att betala extra för detta (Isaksson 

& Huge-Brodin, 2013, s. 226-228). Vidare så menar Isaksson & Huge-Brodin (2013, s. 

233-234) att gröna logistikerbjudanden fortfarande är i ett tidigt stadie i sin utveckling 

och att LSP har kommit olika långt i sitt arbete men att samtliga aktörer arbetade med 

gröna frågor i någon dimension.  
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2.3 Segmentering  
 

Marknadssegmentering är ett marknadsföringsverktyg som handlar om att avskilja en 

stor marknad till mindre delar. De mindre delarna består av individer som har liknande 

egenskaper och karaktär. (Jobber & Fahy, 2009, s. 109).  Anledningen till att företag vill 

dela upp en marknad i mindre delar där individerna har liknande egenskaper är för att på 

ett bättre sätt kunna erbjuda sina produkter och tjänster med riktade erbjudanden mot en 

specifik del av den totala marknaden. Genom att segmentera en marknad kan företag på 

ett bättre sätt komma med erbjudanden som passar individens behov. Om detta görs på 

ett effektivt och genomtänkt sätt så kan företaget komma till att dominera ett visst 

segment och på så vis öka sin lönsamhet om segmentet är stort och lönsamt nog. 

(Jobber & Fahy, 2009, s. 109).   

 

När en konsumentmarknad ska segmenteras kan individers olika karaktäristiska delas in 

i tre större faktorgrupper, dessa är Beteendemässiga faktorer, Psykologiska faktorer och 

Profilmässiga faktorer (Jobber & Fahy, 2009, s. 110).  

 

Beteendemässiga faktorer: Denna indelning innefattar en konsuments köpbeteende. 

Det kan vara av stor vikt för företag att veta hur en kundgrupps köpbeteende ser ut, 

d.v.s. hur, när och var individerna köper produkten eller tjänsten samt hur lojala 

individerna är till ett varumärke, om de är benägna att byta till ett annat varumärke eller 

om de är så pass lojala till märket att de inte är benägna att byta till något annat. (Jobber 

& Fahy, 2009, s. 110-111). En viktig del i marknadsföring är att kunna erbjuda tjänster 

och produkter som kunderna värderar, av den anledningen kan det vara viktigt att förstå 

och ta reda på varför kunder väljer att handla på en viss marknad. Detta kallas att 

segmentera efter den nytta som kunderna efterfrågar med en produkt eller tjänst. Vidare 

kan det också vara av vikt att segmentera efter hur ofta kunder använder sig av 

produkten eller tjänsten som erbjuds. (Jobber & Fahy, 2009, s. 110-111).  

 

Psykologiska faktorer: Att segmentera efter psykologiska faktorer kan vara användbart 

om det marknadsförande företaget tror att försäljningen av deras varor eller tjänster är 

kopplad till vilken livsstil eller personlighet individerna har (Jobber & Fahy, 2009, s. 

110).  Att segmentera efter livsstil innebär att konsumenter delas in grupper efter hur 

individernas intressen, hobbys etc. ser ut, detta för att på ett effektivt sätt kunna koppla 

samman företagets varumärke med ett specifikt intresse eller en övergripande livsstil 

(Jobber & Fahy, 2009, s. 112).  

 

Profilmässiga faktorer: Segmentering efter profil innebär att det marknadsförande 

företaget kollar på exempelvis ålder, social klass, inkomst och geografi (Jobber & Fahy, 

2009, s.111). Att segmentera efter ålder är ett vanligt sätt att dela in en marknad i 

mindre grupper. Ett ålderssegment som blivit en alltmer viktigare kundgrupp är den 

äldre åldersgruppen. Statistik visar att människan i västvärlden lever längre och att 

hälsan i högre åldrar förbättras. Den äldre åldersgruppen har blivit intressant ur ett 

företagsperspektiv eftersom individerna ofta har relativt god inkomst samtidigt som de 

ofta har mer fritid än en yngre person. (Jobber & Fahy, 2009, s. 113). Att segmentera 

efter vilken social klass individer tillhör har också visat sig vara effektivt. Med detta 

menas de skillnader som finns mellan individer i form av vilken typ av arbete de har 

men också vilken livsstil och köpbeteende individerna har inom vissa sociala klasser. 
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(Jobber & Fahy, 2009, s. 113-114). Det går också att dela in en marknad med hjälp av 

geografi. Detta innebär helt enkelt att marknaden kan delas in mindre grupper efter t.ex. 

storlek på städer eller områden i ett land. Det är också vanligt att denna typ av 

segmentering kombineras med andra variabler som kan vara intressanta för det 

marknadsförande företaget. (Jobber & Fahy, 2009, s. 114).  

Det har visat sig att en kombination av olika variabler bidrar till att företag kan hitta 

passande målgrupper som sedan kan erbjudas riktade erbjudanden om produkter eller 

tjänster som företagen kan erbjuda (Jobber & Fahy, 2009, s. 115).  

2.4 Logistik- & distributionsservicekvalitet  
 

Det har gjorts en rad olika studier inom servicekvalitet och dess olika dimensioner men 

färre studier har sett över distributionsservicekvalitet inom återförsäljarföretag (Xing & 

Grant, 2006, s. 280). Mentzer, Flint & Hult (2001, s. 82) ställer sig frågan ifall olika 

kundsegment ställer olika krav och värderar olika typer av logistikservicekvalitet. Ifall 

detta är fallet så bör företag kunna anpassa sin logistik efter kundernas olika preferenser 

vilket borde öka effektiviteten (Mentzer et al., 2011, s. 82). Distributionsservicekvalitet 

(PDSQ) ses som en del av den bredare termen logistikservicekvalitet (LSQ) och PDSQ 

faktorer har en kritisk inverkan på kundernas uppfattning av LSQ (Mentzner et al., 

2001, s. 84). Mentzner et al. (2001, s. 84) fann att PDSQ tillsammans med vissa 

aspekter av servicekvalitet (SQ) kunde beskriva LSQ och de skapade en modell som 

består av nio koncept som kan förklara företags LSQ och dessa faktorer är: 

 

Kvalitén på den personliga kontakten: Vilket innebär den personliga kontakten som 

företag erbjuder sina kunder där personalen skall vara kunnig och empatisk och hjälpa 

kunden lösa deras problem (Mentzer et al., 2001, s. 84). 

  

Hantering av större ordervolymer: Handlar om produkttillgänglighet och att företag 

skall kunna hantera större orders från kunder. Kunder tenderar att bli nöjda när de kan 

få den volym som de efterfrågar (Mentzer et al., 2001, s. 85).  

 

Informationskvalitet: Företag skall erbjuda sina kunder tillräckligt med information 

för att de skall kunna fatta korrekta och välinformerade beslut (Mentzer et al., 2001, s. 

85). 

  

Beställningsprocedurer: Företagen måste kunna erbjuda sina kunder effektiva 

orderprocedurer som även skall vara enkla att använda och förstå (Mentzer et al., 2001, 

s. 85). 

  

Ordernoggrannhet: Handlar om hur pass bra företagens leveranser stämmer överens 

med kundernas orders såsom rätt föremål i rätt kvantitet (Mentzer et al., 2001, s. 85).  

 

Orderns tillstånd: Handlar om att ordern skall sakna skador och dylikt vid leverans 

(Mentzer et al., 2001, s. 85). 

  

Orderkvalitet: Handlar om hur väl produkter men även hur väl orderprocesser fungerar 

(Mentzer et al., 2001, s. 85).  

 

Hur avvikelser i ordern hanteras: Handlar om hur väl företagen hanterar avvikelser 

och skador i leveranser. (Mentzer et al., 2001, s. 85).  
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Aktualitet: Handlar om hur väl företag håller sina leveranslöften när det gäller tid och 

hur snabbt ordern kan levereras (Mentzer et al., 2001, s. 85). 

 

Studien visar att dessa faktorer väl beskrev hur pass god ett företags LSQ är samt att 

kunder från olika segment till stor del värderade samma faktorer men även att det fanns 

vissa skillnader i vad kundsegmenten värderade. Vilket innebär att företag kan erbjuda 

sina kunder samma typ av LSQ men att ifall de märker att skillnader finns så bör des 

erbjuda och anpassa sin LSQ för att passa sina olika kundsegment. (Mentzer et al., 

2001, s. 96-97). 

 

Denna typ av forskning som är baserad på transaktioner mellan företag i en offline-

miljö har skapat en bra grund för att utveckla modeller för elektronisk 

distributionsservicekvalitet (e-PDSQ) (Xing & Grant, 2006, s. 280). Skillnaden mellan 

PDSQ och e-PDSQ är att den sista delen av distributionen som tidigare låg hos kunden 

nu ligger hos återförsäljaren och kunden måste förlita sig på att denna skall utföra 

leveransen hem (Xing & Grant, 2006, s. 283). 

 

Rabinovich & Bailey (2004, s. 653-654) utvecklade en modell för e-PDSQ där de såg 

över hur faktorer såsom PDS pris, orderstorlek, varupris och företagets storlek 

påverkade e-PDSQ. Ifall företag kan erbjuda en hög PDSQ så kan det leda till 

konkurrensfördelar för återförsäljarna. Studien visade även att orderstorleken och priset 

på varorna påverkade PDSQ då större orders hade en längre leveranstid samt att dyrare 

produkter hade en längre leveranstid från ordertillfälle till leverans men snabbare 

leveranstid från sändning och leverans. (Rabinovich & Bailey,2004, s. 667-668). 

Xing & Grant (2006, s. 284) har också utvecklat en modell för e-PDSQ från ett 

kundperspektiv som är baserad på tidigare modeller från bland annat Rabinovich & 

Bailey (2004) som behandlar frågor för återförsäljare som bedriver en e-handel och 

denna modell består av fyra dimensioner som är: 

 

Aktualitet: Med aktualitet menas hur många olika valmöjligheter konsumenten har när 

det gäller leveransdatum och tidsram, hur snabbt konsumenten får paketet samt ifall 

återförsäljaren håller de löften som utlovats vid orderkonfirmationen.  Tillförlitlighet 

och snabba leveranser är alltså av stor vikt för konsumenten. (Xing & Grant, 2006, s. 

285).  

 

Tillgänglighet: Tillgänglighet innefattar hur lagertillgängligheten på produkter ser ut 

när ordern läggs, när produkterna som tidigare varit slut blir tillgängliga och vilka 

substitut som kan erbjudas ifall den önskade produkten är slut. Detta är främst viktigt 

ifall andra återförsäljare har samma eller liknande produkter då dessa endast är ett klick 

bort. Även möjligheten att kunna spåra sin order är av stor vikt för konsumenten och 

ifall detta saknas så är det av större relevans att veta mer exakt när ordern kommer att 

levereras. (Xing & Grant, 2006, s. 285).  

 

Tillstånd: Tillstånd handlar om precisionen och kvalitén i ordern såsom skadade eller 

felaktiga produkter. Själva tillståndet på ordern har en direkt inverkan på 

konsumenternas uppfattande av distributionsservicekvalitén. (Xing & Grant, 2006, s. 

285). Även Oskarsson et al (2006, s. 40) nämner att leveranssäkerheten närmast måste 

vara perfekt i form av rätt varor i rätt mängd samt kvalitet.  
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Retur: Retur handlar om hur snabbt återförsäljaren hanterar skadade och oönskade 

produkter samt vilka olika möjligheter de erbjuder sina konsumenter att returnera 

produkter. (Xing & Grant, 2006, s. 286). 

 

Dessa fyra dimensioner har sedan lagts in en modell som är utformad efter det logistiska 

flöde som sker från återförsäljarens lager fram till leverans hos slutkonsumenten. Vi har 

tagit denna modell och översatt den till Svenska och presenterar den här.  

 

 
Figur 1. EPDSQ modell (Svensk översättning av Xing & Grants modell).  

(Xing & Grant, 2006, s. 285). 

 

Rao et al. (2011, s. 170) bygger vidare på PDSQ där de separerar prisaspekten (PDSP) 

som en separat del och ser över hur denna tillsammans med PDSQ påverkar kundernas 

övergripande tillfredställelse vid köp (CPS) och hur detta senare leder till kundlojalitet. 

PDSP inkluderar faktorer som fraktpris samt hur väl alla fraktkostnader är presenterade 

och specificerade innan orderläggning (Rao et al., 2011, s. 171). Även denna modell har 

vi översatt till Svenska och inkluderat i vårt arbete. 

 

 

  
 

Figur 2. PDSQ & PDSP modell (Svensk översättning av Rao et al., modell).  

(Rao et al 2011, s. 170). 
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2.5 Servicekvalitet och e-Servicekvalitet  
 

Det finns helt klart distinkta fördelar med att använda internet som säljkanal men det 

finns också vissa nackdelar som är kopplade till detta. Ett tydligt exempel är att det är 

lite mer komplicerat för en kund att lämna igen en vara som kunden har köpt över 

internet. (Parment, 2006, s. 186). Det är ganska vanligt att kostnaden för att skicka 

tillbaka en vara läggs på kunden samt att det krävs att kunden måste slå in paketet, ta sig 

till ett postombud och skicka tillbaka varan. Vissa kunder kan tycka att detta är 

obekvämt och drar sig därför från att handla saker över internet. Handlar kunden varan i 

en fysisk butik kan vissa kunder känna att återköpsprocessen är enklare, kunden 

behöver bara åka tillbaka till butiken innan öppet köp tiden har gått ut för att få 

pengarna tillbaka. (Parment, 2006, s. 186). 

 

Det är numera vanligt att företag använder sig av både internet och fysisk butik som 

försäljningskanal, detta kan innebära att kunden tror att den service som erbjuds i 

butiken också ska gälla på internet. Om företaget inte erbjuder samma service på 

internet trots att varumärket är detsamma, så kan detta orsaka förvirring och missnöje 

hos kunderna. Den huvudsakliga anledningen till att företag oftast erbjuder lägre priser 

till sina kunder om de handlar på internet istället för i butiken är för att servicen som 

erbjuds oftast är lite sämre på internet. (Parment, 2006, s. 186-187). 

 

På senare tid har det blivit alltmer vanligt att företag erbjuder sina produkter via mer än 

en försäljningskanal. Detta har medfört att kunden nu kan välja försäljningskanal efter 

deras egna preferenser gällande servicekvalitet och pris. (Parment, 2006, s. 189-190). 

  

Kunder är ofta benägna att betala mer för bättre service (Parment, 2006, s. 190). 

Exempel på servicekvalitet som kunder kan uppskatta är mer flexiblare öppettider, detta 

leder till att kunden får möjlighet att handla när de själva känner för det. En annan tjänst 

som kan vara värdeskapande för kunden är leverans till kundens bostad. En familj med 

barn som kan handla mat och livsmedel via internet och få varorna levererade hem 

istället för att handla själv i en fysisk butik kan uppleva hemkörning som väldigt 

värdefullt då detta ger familjen mer tid till andra saker. Vidare så är kunder ofta beredda 

att betala lite mer för rådgivning och service när de handlar varor inom en fackhandel 

som kunderna själva kanske inte har någon kunskap om. (Parment, 2006, s. 190-191). 

 

Tidigare har företag som bedrivit e-handel trott att det pris de kan erbjuda och att de i 

överhuvudtaget finns på internet är framgångsreceptet på bra affärer (Parasuraman et 

al., 2005, s. 213). På senare tid har dock företag kommit på att den kvalitén på service 

som erbjuds på internet spelar en allt mer central roll. När olika servicetjänster, så som 

betalningssätt, leverans av varor eller bara att få svar på frågor, inte fungerar så finns det 

stor risk att konsumenter inte vill besöka och handla på den e-handelsplatsen igen. 

(Parasuraman et al., 2005, s. 213). Istället för att fokusera på det transaktionsmässiga på 

sin e-handelsplats, så bör företag istället fokusera på att ge sina kunder en god service 

på de tjänster som kringligger själva transaktionsmomentet (Parasuraman et al., 2005, s. 

214).  

 

Grönroos (1984, s. 36-37) beskriver begreppet servicekvalitet som resultatet av en 

utvärderingsprocess som görs av kunder när de har varit i kontakt med ett företags 

service. Det är resultatet av kundernas förväntningar på ett företags service jämfört med 

kundernas upplevda mottagna service som mynnar ut i den upplevda servicekvaliteten. 
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Servicekvalitet är alltså något subjektivt som bestäms av ett företags kunder. 

Parasuraman et al. (2005, s. 214) beskriver traditionell servicekvalitet som kundernas 

erfarenheter av interaktioner, på en icke internetbaserad basis, med företag och hur den 

service som företaget erbjuder stämmer överens med vad kunderna har förväntat sig.  

 

Det råder delade åsikter om vad som menas med e-servicekvalitet och hur det ska mätas 

(Parasuraman et al., 2005, s.214). En del forskning om servicekvalitet och hur det ska 

mätas fokuserar på hur kunder ställer sig till de tekniska lösningar som en e-

handelsplats har. Annan forskning undersöker servicekvalitet inriktad mot webbdesign. 

Denna typ av forskning har betydelse för hur konsumenter upplever e-service men den 

tenderar att missa kundservice som är en viktig del i e-servicekvalitén (Parasuraman et 

al., 2005, s. 216).  Parasuraman et al. (2005, s. 218-219) har tagit fram elva viktiga 

faktorer som bör uppfyllas för att kunna erbjuda sina kunder en god servicekvalitet på 

webben:  

 

Tillförlitlighet: Webbsidan ska på ett tekniskt sätt fungera på ett tillfredställande sätt. 

Vidare ska den service som utlovas på sidan hållas. Detta innefattar servicefunktioner så 

som produktinformation och betalningssätt. Men också att varorna finns i lager, att det 

som beställs levereras i rätt kvantitet och att leveransen kommer fram i tid. 

(Parasuraman et al., 2005, s. 218-219).   

 

Lättillgänglighet: Frågor och funderingar som kan uppkomma när en kund handlar på 

webbsidan ska på ett enkelt och smidigt sätt kunna besvaras (Parasuraman et al., 2005, 

s. 219). 

 

Tillgång: Webbsidan bör vara enkel att navigera sig fram till och det ska vara enkelt att 

komma i kontakt med företaget (Parasuraman et al., 2005, s. 219).  

 

Flexibilitet: En bra webbsida ska innehålla många relevanta valmöjligheter så som val 

av leveranssätt, betalningssätt och hur en vara kan returneras (Parasuraman et al., 2005, 

s. 219). 

 

Smidig navigation: När kunden besöker webbsidan så ska den vara upplagd på ett 

sådant sätt att kunden känner att det är enkelt och smidigt att navigera på sidan. Det ska 

vara enkelt för kunden att hitta det den är på jakt efter. Sidan ska vara uppbyggd på ett 

logiskt sätt så att kunden inte tappar bort sig på sidan. (Parasuraman et al., 2005, s. 219). 

 

Effektivitet: Sidan ska vara effektiv och ha en bra struktur så att kunden ska få göra så 

få val som möjligt (Parasuraman et al., 2005, s. 219).  

 

Tillitlighet: Till den grad kunder känner sig trygga när de befinner sig på webbsidan 

(Parasuraman et al., 2005, s. 219).  

 

Säkerhet: Denna faktor riktar sig till hur väl kunden känner att den information som de 

lämnar ut på hemsidan skyddas så att dennes integritet skyddas (Parasuraman et al., 

2005, s. 219).  

 

Pris: Till den grad kunden informeras om priser på hemsidan. Detta gäller pris på 

produkt eller tjänst, men också kostnader för leveransen och eventuella andra kostnader 

som tillfaller kunden. (Parasuraman et al., 2005, s. 219) 
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Webbsidans utseende: Sidans allmänna utseende och vilken känsla kunden får när de 

besöker sidan (Parasuraman et al., 2005, s. 219).  
 

Individualisering: På vilket sätt som webbsidan kan personlighetsanpassas till olika 

typer av kunder (Parasuraman et al., 2005, s. 219).  

 

Srinivasan, Anderson & Ponnavolu (2002, s. 42) har tagit fram 8 viktiga faktorer som 

skapar nöjda och lojala kunder för ett företag som är verksam online. Dessa är: 

Individuell anpassning, informationsutbyte, kundvård, virtuella samlingsplatser, urval, 

komfort och karaktär.  

 

En av de viktigaste faktorerna för att skapa nöjda och lojala kunder online är företagets 

förmåga att skapa en Individuell anpassning på webbsidan (Srinivasan et al., 2002, s. 

42). Individuell anpassning innebär förmågan att skapa relevanta produkterbjudande för 

den kund som besöker hemsidan, d.v.s. ett företags webbsida ska kunna känna igen en 

kund och dess köpvanor från tidigare köp och sedan kunna föreslå erbjudanden som den 

kunden kan vara intresserad av att köpa. Om en effektiv individuell anpassning sker när 

kunden besöker webbsidan medför det att kunden inte måste gå igenom hela 

produktsortimentet vilket drar ner den tid det tar för en kund att hitta det kunden vill ha, 

detta leder till en nöjd kund som vill handla på sidan igen. (Srinivasan et al., 2002, s. 

42).  

 

Att ha ett fungerande Informationsutbyte innebär både hur lätt en kund kan navigera sig 

fram till den information de söker på hemsidan, men också till vilken grad kunden kan 

ställa frågor till företaget och få ett snabbt svar (Srinivasan et al., 2002, s. 42-43). Ibland 

måste företaget aktivt skicka ut relevant information till sina kunder, exempelvis genom 

att informera om erbjudanden på produkter som företaget vet att vissa kunder gillar, att 

bearbeta sina kunder på detta sätt skapar kundlojalitet (Srinivasan et al., 2002, s. 43). 

 

Kundvård är en väldigt viktig aspekt för ett företag som är aktiva online av den 

anledningen att en kund kan sprida sitt nöje alternativt missnöje väldigt lätt på internet. 

Företag bör därför vara noga med att känner sig nöjd både innan och efter köpet. Om 

eventuella problem uppstår som företaget har orsakat, så bör det ligga i företagets 

omedelbara intresse att se till att lösa kundens problem. (Srinivasan et al., 2002, s. 43).  

 

Virtuella samlingsplatser på internet eller ”Communities” som det kallas, är ett socialt 

fenomen där människor möts och interagerar med varandra på internet (Srinivasan et al. 

2002, s. 43). Communities kan vara ett viktigt verktyg för företag på det viset att en 

nöjd kund som berättar om sina upplevelser om företaget kan leda till att företaget får 

nya kunder. Men det är också en bra servicetjänst mot kunderna. Communities som är 

skapade av ett återförsäljarföretag ger kunderna möjlighet att uttrycka sina tycken om 

en produkt eller tjänst. (Srinivasan et al 2002, s. 43-44). Communities kan vara till nytta 

för konsumenter som är intresserad av en vara eller tjänst, men som först vill veta vad 

andra konsumenter har för åsikter och vilka betyg dem ger varan eller tjänsten. I andra 

termer är communities som är ägda av ett återförsäljarföretag en slags måttstock på hur 

väl företaget låter kunderna prata om företagets produkter på en virtuell plattform. 

(Srinivasan et al., 2002, s. 43-44). Denna servicetjänst kan leda till att kundlojaliteten 

ökar hos ett företags kunder, inte bara för att kunderna värderar att ta del av vad andra 

kunder tycker om en specifik vara utan också för att vissa kunder gillar att uttrycka vad 
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de tyckte om produkten. Kunder kan också värdera denna typ av forum på grund av att 

det samlas människor som har liknande intressen på samma mötesplats, på detta sätt 

skapas en känsla av grupptillhörighet. (Srinivasan et al., 2002, s. 43-44).  

 

När ett återförsäljarföretag bedriver verksamhet på internet finns möjligheten att ha ett 

större urval i sitt utbud jämfört med företag som endast arbetar med ett fysiskt lager och 

butik. Ett företag som är verksamt på internet har möjlighet att hålla vissa varor i lager 

men samtidigt erbjuda varor som de inte har i lager. Detta kan de göra med hjälp av att 

skapa goda relationer med tillverkare eller andra större återförsäljare som kan tillgodose 

de varor som det internetbaserade företaget inte väljer att ha i sitt eget lager. (Srinivasan 

et al., 2002, s. 44).  

 

En annan faktor som leder till kundlojalitet är den komfort som kunder upplever när de 

besöker företaget webbsida. Komfort på en webbhandelsplats innebär att kunden ska 

uppleva sidan som användarvänlig och all information som kunden kan tänka sig 

behöva ska finnas lättillgänglig. Om webbsidan är konstruerad på ett logiskt sätt så 

minimerar det risken att kunden gör misstag när de handlar, detta medför att kunden 

känner sig mer tillfredsställd när de handlar på webbsidan. (Srinivasan et al., 2002, s. 

44).  

 

För att framhäva ett företags speciella karaktär och värderingar så kan företaget använda 

sig av webbdesign (Srinivasan et al., 2002, s. 44). En webbdesign som speglar 

företagets karaktär kan vara viktigt för att bygga upp sitt rykte och skapa lojala kunder. 

Att differentiera företagets karaktär på webbsidan är också viktigt eftersom att många 

företags webbsidor ser likadana ut. Eftersom att webbsidor inte kan erbjuda möten med 

kunder ansikte mot ansikte så ökar det anledningen till att företag ska fokusera på att 

använda sig av webbdesign som framhäver företagets karaktär och personlighet. 

(Srinivasan et al., 2002, s. 44-45). 

2.6 Grön logistik 
 

Ett ämne som sedan början på 2000-talet har fått ökad uppmärksamhet är hur miljön ska 

skyddas med hjälp av hållbar utveckling och många länders styrande organ försöker 

idag strukturera sitt lands ekonomiska och sociala tillväxt genom just hållbar utveckling 

(Xu, Hu & Gao 2013, s. 28). I och med denna utveckling växte uttrycket Grön logistik 

fram. Denna term går ut på att förbättra försörjningskedjor ur ett miljömässigt och 

hållbart perspektiv.  Utvecklingen av grön logistik har gått framåt i och med att miljön 

runt om i världen blir sämre i form av högre utsläpp och råmaterial som är på väg att 

försvinna. Till en följd av detta faktum så är det nu vanligare att konsumenterna 

efterfrågar gröna logistiklösningar. (Xu et al., 2013, s. 28). Den vanliga 

försörjningskedjan som sträcker sig från hantering av råmaterial, vidare till produktion 

och förädling, och till sist distribution ut till konsumenter måste nu anpassas för att inte 

skada miljön (Mishra, Kumar & Chan, 2012, s. 2396). Ett hårdare regelverk från 

myndigheter och ökad efterfrågan av grön logistik från konsumenter ökar incitamenten 

för företag att anpassa sig efter det, dock så är det inte helt lätt för företag att veta vilka 

åtgärder de behöver göra för att uppnå en grön logistikkedja (Hazen, Wu, Cegielski, 

Jones-Farmer & Hall, 2012, s. 430).  
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2.7 Sammanfattning av teorier  
 

LSQ och e-PDSQ teorierna beskriver vad företag skall göra för att uppnå en god 

servicenivå samt tillfredsställa konsumenternas krav vid deras logistik och 

distributionsaktiviteter. I intervjuerna med de företag som har en befintlig e-handel men 

även med DUÅ så kommer många av frågorna baseras på dessa teorier för att se över 

hur de uppfyller dessa faktorer och på vilket sätt. Teorierna kommer alltså att användas 

för att hjälpa oss samla in vår empiri men kommer även att användas som stöd för att 

analysera den data som vi samlar in under denna studie. Dessa teorier kommer även i 

stor del avgöra vilken form av information vi samlar in från de olika 

distributionsföretagen som vi ämnar kontakta samt hur den informationen sedan 

kommer att analyseras. 

 

Teorierna om service- och e-servicekvalitet handlar om vad företag skall göra och tänka 

på för att erbjuda sina konsumenter en god servicenivå i butik och i handeln över 

internet. Teorierna menar att ifall företag kan uppnå en hög e-service kvalitet så 

kommer de få nöjda och lojala konsumenter. Dessa teorier kommer att användas på ett 

liknande sätt som logistikteorierna där frågorna i intervjuerna med främst DUÅ men 

även med företagen med en befintlig e-handel kommer att baseras på dessa teorier. 

Teorierna kommer att användas för att se över DUÅ:s befintliga servicekvalitet och hur 

denna skall kunna överföras till deras nya e-handel. Dessa teorier kommer även att 

användas som stöd för att analysera vår insamlade data och se över vad DUÅ skall göra 

för att uppnå en hög e-service nivå i deras framtida e-handel. 

 

Då distribution är en viktig del av e-handel så ingår vissa av dessa faktorer i den 

övergripande e-servicekvalitén såsom leveransalternativ, pris på frakten samt 

flexibiliteten. Vi menar att vid en kombination av dessa två typer av teorier så kan vi få 

en bra teoretisk förståelse av vad kunder kräver för att känna sig nöjda vid e-handel. De 

är just dessa teoriområden som utgör den största teoretiska grunden och som kommer 

användas flitigast vid insamling av data samt vid analys av resultatet. De delar från 

distributionsteorierna som kommer användas mot fraktföretagen är främst, vad de 

erbjuder för leveransalternativ, leveranstid, tillhörande serviceverktyg såsom spårning, 

avisering och returhantering. Dessa faktorer är sådant som är utanför DUÅ:s kontroll 

där de måste förlita sig på att fraktföretagen kan erbjuda dessa tjänster och är därför 

viktiga kriterier i valet av distributionspartner. De faktorer som ligger inom kontrollen 

för själva företaget såsom kontaktmöjligheter, informationskvalitet, orderprocess, 

ordernoggrannhet, säkerhet, pris, tillgång och tillförlitlighet utgör grunden för den 

information som vi vill få ut av de företag med befintlig e-handel som vi kontaktar.  

 

Tredjepartslogistik och grön logistik är områden som ligger runt logistiken där främst 

grön logistik är ett modernt ämne som många företag börjar arbeta med. Dessa teorier 

kommer att användas främst i analys- och diskussionsavsnittet för att ge denna ett större 

djup samt då vi som tidigare nämnt anser att detta är viktiga ämnen för företag där vi 

ämnar diskutera hur främst DUÅ skall kunna arbeta med dessa frågor idag och i 

framtiden. Idag har även många tredjepartlogistikföretag börjat arbeta med grön logistik 

och inkluderar detta i sina erbjudanden till dess kunder.  
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De generella teorierna om e-handel och segmentering kommer att användas för att 

bättre förstå e-handeln och konsumenternas beteende online och hur DUÅ:s 

konsumenter ser ut i demografiska aspekter samt vart de är geografiskt lokaliserade. I 

nedan bild så har vi sammanfattat hur de olika teorierna kommer att användas i detta 

arbete och vart deras användningsfokus kommer att ligga. Företag kan ha olika typer av 

närvaro vid internet och dessa teorier hjälper oss se över var DUÅ befinner sig idag 

samt var de är på väg.  

 

Följande bild är tänkt som ett hjälpmedel för läsaren för att på ett enkelt sätt förklara 

varför och hur valda teorier är tänkta att användas. 

 

 

 
 

Figur 3. Sammanfattning av teori. 

 

Vi anser att med dessa teorier ha en god teoretisk grund för att besvara vår 

problemformulering och uppnå studiens syfte som är att undersöka och lösa de 

logistiska utmaningar som kan uppstå vid starten av en e-handelsbutik samt hur DUÅ 

skall överföra sin befintliga servicekvalitet och värderingar till deras e-butik.  
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3.0 Metod 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera hur vi har genomfört denna studie samt beskriva 

hur vi har samlat in data och varför specifik data är insamlad och vilket syfte 

informationen har. 

 

För att studera och samla in data om de logistiska utmaningarna som uppkommer när ett 

företag startar en webbutik samt hur de skall kunna behålla värderingar och erbjuda en 

god servicenivå så har vi genomfört två stycken intervjuer med andra företag som redan 

använder internet som säljkanal där fokus låg på hur dem har löst de logistiska problem 

som uppkom när de startade e-handel samt hur de har lyckats med att erbjuda en bra e-

service. Vi har även att genomfört två stycken intervjuer med DUÅ dels för att ta reda 

på deras syn på servicekvalitet men också för att ytterligare fördjupa vår bild av 

företaget. För att få en bättre bild av hur andra företag som är aktiva inom e-handel och 

hur konsumenters beteende ser ut samt vart de är geografiskt lokaliserade så har vi 

använt oss av sekundärdata från diverse branschorganisationer och statliga myndigheter. 

Metodavsnittet avslutas med studiens sanningskriterier samt en förklaring hur vi har 

analyserat vår insamlade data.  

3.1 Studiens övergripande design  
 

Allt fler företag väljer idag att finnas tillgängliga på internet i olika utsträckningar. Vi 

menar att mindre företag som vill utöka sin verksamhet med hjälp av e-handel upplever 

att det innebär svåra logistiska och kundservicemässiga problem. De logistiska 

utmaningarna som företag upplever är hur de på ett effektivt sätt ska få ut sina produkter 

till sina kunder och vilka logistiska lösningar som finns att tillgå för att göra detta. Det 

råder även en problematik om hur företag ska upprätthålla den servicenivå de har i 

butik, på internet. 

  

Med hänvisning till syftet och problemformuleringen som är att hjälpa DUÅ med att 

identifiera deras e-handelskunder och undersöka olika logistiska lösningar för att nå 

dessa kunder, samt att bibehålla deras servicekvalitet på webbutiken så har vi valt att 

använda oss av en fallstudiedesign i denna studie. Denscombe (2009, s. 59) menar att en 

fallstudie är en studiedesign som har fokus på ett särskilt fall för att se över särskilda 

förhållanden eller händelser och det som utmärker en fallstudie är dess inriktning på en 

undersökningsenhet. Även Merriam (1994, s. 24) menar att en fallstudie är en studie av 

exempelvis en specifik händelse eller förlopp. Denna forskningsdesign är den bäst 

lämpade för att slutligen kunna besvara vår problemformulering och uppfylla vårt syfte 

för denna studie då vi vill på ett mer djupgående sätt studera ett enskilt företagsproblem. 

För att studera dessa problem så har vi använt oss av ett exempel från verkligheten och 

detta är enligt Bryman (2011, s. 77) en exemplifierad fallstudie där ett exempel används 

för att beskriva en omständighet eller en situation.  

 

I denna studie har vi använt oss av DUÅ som exempel för att beskriva specifika 

problem som även existerar för andra liknande företag. En av fördelarna med att 

använda sig av en fallstudie är att studien kan få ett större djup jämfört med andra typer 

av undersökningar då den fokuserar på detaljer och på ett specifikt fall (Denscombe, 

2009, s. 60). Det krävdes ett fokus på just detaljer och en djupare förståelse för DUÅ 

och dess omständigheter för att kunna genomföra denna studie och uppfylla dess syfte. 

För att kunna genomföra denna studie så krävdes det att vi använde oss av flera olika 
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källor och metoder såsom intervjuer, observationer och sekundärdata för att få en bred 

bild av vårt specifika fall och förstå olika sammanband. Detta stämmer överens med 

fallstudiens genomförande då den enligt Denscombe (2009, s. 61) bjuder in forskaren 

till att använda sig av olika metoder för att samla in data, t.ex. så kan både observationer 

och informella intervjuer användas för att se över olika processer och relationer. 

Denscombe (2009, s. 62) menar att fallstudier ofta förknippas med kvalitativ forskning 

mer än med dess motpart kvantitativ forskning. Dock så är skillnaden mellan kvalitativ 

och kvantitativ forskning inte så hårdragen att den enkelt kan placeras som två motpoler 

då de inte är ömsesidigt uteslutande då de ofta används tillsammans samt att de mer 

innefattar behandlingen av data och inte forskningsmetoden (Denscombe 2009, s. 320).  

 

Kvalitativ forskning har dock en tendens att vara mer fokuserad mot detaljerade 

beskrivningar av situationer eller händelser och förknippas ofta med att omvandla det 

som studeras till ord och inte siffror som kvantitativ forskning ofta görs då den tenderar 

till att vara mer storskalig i form av antal studieobjekt än vad kvalitativ forskning är. 

Detta då kvantitativ forskning ofta använder sig av statistisk bearbetning av data där 

antalet objekt inte påverkar hastigheten av analysen i en större utsträckning och där 

forskaren skall sträva att vara objektiv vid framtagandet av data så att resultatet inte 

påverkas av forskarens egna preferenser. Vid kvalitativ forskning uppmuntras det till en 

större inblandning från forskaren och dennes egna värderingar blir en del av 

mätinstrumentet. (Denscombe 2009, s. 320-323). Kvalitativ forskning enligt Bryman 

(2011, s. 362) är mer kopplad till samhällsvetenskapliga objekt där en social verklighet 

studeras och där studieobjektens åsikter och uppfattningar är av stor betydelse. Till 

skillnad från den kvantitativa forskningen är den kvalitativa forskningsstrukturen mer 

öppen och ostrukturerad för att kunna få ett bredare perspektiv av det som studeras och 

ett exempel på detta är bland annat utformandet av intervjuerna som i kvalitativ 

forskning ofta är mer ostrukturerade än i kvantitativa intervjuer (Bryman, 2011, s. 366-

367). Vår studie kan mer liknas med en kvalitativ forskning då vi har fokuserat på ett 

specifikt fall och mer djupgående detaljerade beskrivningar. Då våra egna värderingar 

påverkat resultatet av studien samt att vi lagt stor vikt vid våra studieobjekts åsikter 

menar vi att vår studie ligger i linje med den kvalitativa forskningens aspekter. Även det 

faktum med att vi inte arbetat med statistiska mätinstrument och numeriska data samt att 

vi själva varit en del av insamlingsprocessen av data tyder på att vi har en kvalitativ 

forskningskaraktär på vårt arbete.  

 

Då vi i denna studie utgått från vår data så har vi ett induktivt angreppsätt då vi ämnat 

att dra generaliserbara slutsatser från vår data. Bryman (2011, s. 28) menar att vid ett 

induktivt angreppsätt så utgår forskaren från studiens observation och resultat och att 

detta sedan mynnar ut i både skapandet av teorier men även i empiriska 

generaliseringar. I denna studie har vi inte ämnat att skapa nya teorier utan snarare att 

lösa ett praktiskt problem för DUÅ och göra empiriska generaliseringar. Denscombe 

(2009, s. 62) menar att fallstudier ofta har ett induktivt angreppsätt då de oftast försöker 

upptäcka information och kan användas för att utforska eller lösa problem för dem som 

studien handlar om i vårt fall DUÅ. Vi menar dock att vi även använt oss av ett 

deduktivt angreppsätt i viss utsträckning. Bryman menar (2011, s. 26-27) att i ett 

deduktivt angreppssätt så styr teorin processen för hur data samlas in samt att teorierna 

används för att analysera resultatet. Då vi har baserat vissa frågor till våra intervjuer på 

de teorier som vi har i teorikapitlet och av den anledningen är den data vi fått fram i 

intervjuerna till en viss del influerade av den teoretiska referensram som denna studie 
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innefattar. Då vi även har använt teorierna som stöd i analyskapitlet menar vi att detta 

till en viss del ligger i linje med det deduktiva angreppssättet.   

3.2 Val av fallstudieföretag  
 

Det som studeras i en fallstudie är något som redan existerar enligt Denscombe (2009, s. 

61) och där forskarna ej försöker att kontrollera faktorer och variabler. Detta innebär att 

vi måste göra ett aktivt medvetet val av vad som skall undersökas och inte välja något 

slumpmässigt som ofta är fallet i större enkät undersökningar (Denscombe, 2009, s. 63). 

De fall vi väljer skall alltså väljas baserat på ett antal kända tydliga faktorer som är 

signifikanta för vårt faktiska problem (Denscombe, 2009, s. 63-64). Då vi ämnat se över 

de problem som kan uppstå när mindre företag skall påbörja sin e-handel så var företag 

utan e-handel, företag som vill börja med e-handel, företag som har produkter som går 

att sälja över internet samt storleken på företaget viktiga faktorer för oss vid valet av 

fallföretag. Denscombe (2009, s. 64) menar att om till exempel storlek ska vara en 

faktor så måste detta definieras på något sätt och även ställas i relation till övriga företag 

i detta fall inom e-handel. I detta fall har vi valt att definiera mindre eller små företag 

enligt Europeiska kommissionen definition på mikroföretag som är företag som har 

under tio anställda och som inte omsätter mer än två miljoner euro (Europeiska 

kommissionen, 2013). Vi ansåg inte att det är nödvändigt att ta detta i relation till de 

företag som är aktiva inom e-handel utan menar att de utmaningar som existerar för 

dessa företag är de samma för de företag som är aktiva över internet i liknande eller 

mindre storlek. 

 

Med dessa kriterier samt önskemålet att hitta ett företag som vi redan kände till och 

hade kunskaper om så började vi se över de företag som vi ansåg skulle passa i vår 

studie. Vi kollade på mindre företag som säljer sportutrustning och även mindre 

klädföretag men de flesta hade redan e-handel men efter en period av sökande fann vi 

DUÅ som väl passade in på den företagsprofil som vi letade efter. DUÅ är ett mindre 

företag som i nuläget inte har e-handel men som har sett över möjligheterna att starta en 

e-handel och är verksamma inom branschen delikatesser. Vi tyckte att DUÅ var ett 

intressant fallföretag då de har en utmaning i deras logistik då de både har torra och 

kylda varor i sitt sortiment samt att de fokuserar mycket på det personliga.  

 

Vi har sedan tidigare en bra uppfattning om DUÅ och deras verksamhet och har varit 

konsumenter i deras fysiska butik. Då vi även har ett stort intresse för mat så ansåg vi 

att detta var ett passande företag för vår studie. DUÅ ville gärna delta i detta arbete då 

såg fördelarna med detta då de gärna ville starta upp en e-handel men på grund av olika 

skäll inte gjort det än. Denscombe (2009, s. 64) menar att valet av fallet bör bero på vad 

fallstudien skall uppnå och användas till. Då en del av vårt syfte var att resultat av 

studien skulle kunna generaliseras och tillämpas på andra mindre företag som befann 

sig i en likartad situation som vårt fall företag så skall vi enligt Denscombe (2009, s. 65) 

välja ett företag som i stor utsträckning liknar andra möjliga fall. Ifall detta görs så kan 

resultatet därför troligtvis vara generaliserbart och applicerbart på andra liknande fall 

(Denscombe, 2009, s. 65). Vi tyckte därför att DUÅ var ett lämpligt företag då de liknar 

många andra företag som skulle kunna ha valts istället. Med detta menar vi främst då de 

är en mindre butik på en ort som säljer speciella produkter och som ser fördelarna med 

att nå konsumenter utanför just detta geografiska område med hjälp av e-handeln.  
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3.3 Val av företag med befintlig e-handel 
 

När vi skulle välja företag att intervjua med en befintlig e-handel så såg vi först till 

företag som befann sig i en likande bransch och sålde likartade produkter som DUÅ 

samt som befann sig i samma geografiska område. Detta för att vi ville hitta företag som 

har haft samma utmaningar som DUÅ men även för att de har liknande konsumenter 

vars krav och preferenser bör stämma överens med DUÅ:s kunder. 

 

Då vi såg över de företag som existerade i Umeå så kunde vi se att det inte fanns några 

liknande företag med e-handel och vi blev därför tvungna att se över andra områden för 

att hitta passande företag. När vi sökte efter andra lämpliga företag så fick vi ett tips av 

DUÅ om ett företag som heter OLIOLI som var deras leverantör och som hade en e-

handelsbutik. OLIOLI är en grossist som säljer delikatesser men som även har en e-

handelsbutik där de säljer samma produkter till privatpersoner. OLIOLI har sitt kontor 

ute i Nacka som ligger strax utanför Stockholm. Vi fick namnet och ett telefonnummer 

till ägaren av OLIOLI från DUÅ och tog kontakt med henne för att se över ifall de ville 

delta i en intervju med oss om deras e-logistik och e-handel. De var väldigt positiva och 

ställde gladligen upp på en intervju med oss. För att finna fler referensföretag till vår 

studie så började vi söka via olika söksidor och använda oss av nyckelord såsom 

delikatesser, e-handel, e-butik, webb-butik, mat, mat på internet och chark. Vi kollade 

även i olika forum om e-handel för att hitta bra tips på företag att kontakta. Efter att ha 

kontaktat ett par olika företag som inte var villiga att delta i en intervju så kom vi i 

kontakt med företaget Délices de France som är ett delikatessföretag som säljer 

produkter till både företag och privatpersoner över sin e-butik. Precis som det låter så 

sysslar Délices de France med delikatesser från landet Frankrike och se har sitt kontor i 

Älvsjö strax utanför Stockholm. Vi kontaktade dem via uppgifter som vi fann på deras 

hemsida och förklarade syftet med intervjun samt vilka vi var och även dem ställde upp 

på att delta i en intervju om deras e-logistik och tillhörande e-service.  

 

Vi kände att det var viktigast för oss att hitta företag som var i ungefär samma storlek 

med liknande förutsättningar och som sysslade med samma typer av produkter. Detta då 

den information och kunskap vi får från dessa företag skall vara applicerbar på DUÅ 

samt att deras lösningar skall kunna användas av DUÅ. Som vi tidigare nämnde är det 

även viktigt att deras konsumenter till stor del liknar DUÅ:s kundgrupp så att dessas 

preferenser och beteenden kan kopplas till DUÅ:s kunder. Med detta menar vi att vi till 

exempel ej kunde ha sett över Adlibris eller NetOnNets e-handelslösningar då de inte 

hade varit lämpliga eller genomförbara för DUÅ på grund av de stora skillnaderna som 

existerar mellan dessa företag och DUÅ. 

 

En stor skillnad mellan DUÅ och de andra företagen är att de inte har en fysiskbutik 

utan säljer endast sina produkter över internet eller till företag via en 

grossistverksamhet. Vi försökte i första hand att hitta sådana företag men de då företag 

som vi hittade ej var intresserade av att delta i någon intervju så gick vi vidare med 

dessa företag. En annan skillnad är att inget av våra intervjuföretag har en kyld 

logistiklösning utan säljer och transporterar endast varor som klarar sig i vanlig 

torrfrakt. Även detta var svårt att hitta i andra företag och vi fann inte ett enda företag i 

DUÅ:s storlek som hade en kyld eller fryst logistiklösning.  
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Men vi anser dock att våra intervjuföretag är lämpliga och passar väl in på den typ av 

företag som vi letade efter och att de skillnader som existerar inte har en allt för stor 

inverkan på studiens resultat. Detta då logistikutmaningarna fortfarande är de samma 

och då de endast är vissa förutsättningar som skiljer sig åt samt att många andra faktorer 

som bransch, storlek, kundgrupp och till stor del produkter är de samma.  

3.4 Access  
 

DUÅ har under detta arbetes gång erbjudit oss en god access och snabbt ställt upp på 

intervjuer och svarat på våra mail och frågor. Vi har även fått tillgång till att studera 

deras butik och se över hur arbetet sker där och hur kunderna ser ut och beter sig.  Även 

de andra företag vi har intervjuat har varit väldigt öppna och villiga att svara på frågor 

och visa oss hur deras system och processer fungerar. Ingen av våra intervjupersoner 

har haft något emot att samtalen spelats in och ingen ansåg sig behöva vara anonym när 

detta erbjöds.  

3.5 Metod för insamling av data 

3.5.1 Insamling av data från DUÅ 

 

För att kunna göra en fallstudie med DUÅ som exempel så ville vi få en omfattande bild 

av DUÅ som företag. Innan denna studie påbörjades hade vi förkunskaper om DUÅ och 

vi har samlat in data om företaget på olika sätt. Vi har handlat varor av DUÅ vid ett 

antal gånger och har vid dessa tillfällen besökt DUÅ:s butik och träffat ägarna vid dessa 

tillfällen. Detta har gett oss kunskap om hur DUÅ:s butik är upplagd och vilket 

sortiment som erbjuds. I och med dessa besök i butiken har vi också fått erfarenhet av 

den service som personalen erbjuder i butik. Vi har också observerat och följt DUÅ i 

lokalpress, så som lokaltidningar och communities, där de funnits med i olika 

sammanhang. Vi har också gått igenom DUÅ:s hemsida och blogg för att lära oss mer 

om företaget. Vi har även haft en kontinuerlig mailkontakt med DUÅ där diverse frågor 

har ställts som vi behövde svar på som vi missade att ta med på intervjuerna eller 

sådana frågor som dök upp i efterhand. När vi bestämde oss för att använda DUÅ som 

fallföretag planerade vi in att genomföra ett antal intervjuer med ägarna av företaget. 

Intervjuer är den vanligaste metoden för att samla in information i kvalitativ forskning 

(Bryman, 2011, s. 412). De två vanligaste formerna av intervjuer inom 

kvalitativforskning är ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer som 

skiljer sig från de strukturerade intervjuerna som är mest använda inom kvantitativ 

forskning. Som vi hör på namnet så är tillvägagångssättet mindre strukturerat i dessa 

typer av intervjuer. Intervjuerna tillåts att röra sig i olika riktningar för att få reda på vad 

intervjupersonen anser vara viktigt och intressant till skillnad från kvantitativa 

intervjuer där detta försöker undvikas. I kvalitativa intervjuer så blir varje intervju 

relativt unik då de kan avvika från intervjumallen och följdfrågor ställs beroende på 

svaren och vad intervjupersonen tycker är intressant och vill prata om. (Bryman, 2011, 

s. 413).  

 

Syftet med den första intervjun var att ytterligare förbättra vår kunskap om DUÅ som 

företag samt få en bild av ägarna och deras syn på företaget och dess framtid. Vi kom 

överens tillsammans med ägarna om tid och plats för den första intervjun. Vi förberedde 

olika frågor och teman innan intervjun och dessa handlade om företagets historia, 

framtidsplaner, visioner, dagliga verksamhet, styrkor och svagheter. Den planerade 

intervjutiden var 30-60 minuter, men intervjun blev en timme och 45 minuter. Intervjun 
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genomfördes i DUÅ:s matstudio som ligger bredvid deras butik, platsen för intervjun 

valdes av DUÅ:s ägare. Bryman (2011, s. 421) menar att intervjuerna skall genomföras 

i en ostörd och lugn miljö och Bell (2006, s. 168) nämner också att platsen för intervju 

bör vara vid den plats och den tid som intervjupersonen vill och känner sig bekväm 

med. Innan intervju med DUÅ så var vi inne i och kollade runt i deras butik för att se 

över hur de arbetade och vad de hade för varor och kunder. Detta menar Bryman (2011, 

s. 420) är viktigt och menar att det kan vara bra att bekanta sig med intervjupersonens 

arbetsmiljö. En semistrukturerad intervju har mer tydligt utformade frågor men dessa 

kan besvaras på det sätt som passar intervjupersonen bäst samt att frågorna kan ställas i 

en annorlunda ordning än själva intervjumallen och frågor kan även ställas som inte är 

med i intervjumallen utan kan ställas på grund av något intervjupersonen har sagt. 

(Bryman, 2011, s. 415).  

 

Den andra intervjun med DUÅ hade servicekvalitet som tema. Syftet med denna 

intervju var att få en tydlig uppfattning av ägarnas bild av vad service är för dem. 

Eftersom att syftet med denna studie delvis var att undersöka hur DUÅ ska kunna 

behålla sin servicenivå på deras webbutik så var denna intervju viktig för att ta reda på 

vad DUÅ:s ägare tycker att servicekvalitet är för något. Till denna intervju så hade vi på 

förhand med oss ett antal frågor och teman som vi ville ha svar på. Frågorna grundar sig 

i de teorier som handlar om service och servicekvalitet i vårt teoriavsnitt. Vår andra 

intervju med DUÅ varade i cirka 30 minuter och efter intervjuerna var genomförda så 

transkriberades de ner på papper för att underlätta hanteringen av materialet.  

 

Våra intervjuer har varit semistrukturerade då vi både haft förbereda frågor men även 

tagit upp ämnen som visat sig vara intressanta under intervjuns gång samt att alla frågor 

ej tagits med eller ställts i den följd som frågorna förberetts. Intervjuerna kan därför 

delvis likna ett samtal där svaren på de frågor vi hade förberett ofta följdes upp av 

relevanta följdfrågor. Enligt Eneroth (1984, s. 102) så är en av skillnaderna mellan en 

intervju och ett samtal att i en intervju så ställs bestämda frågor i en följd som 

intervjuobjektet svarar på, i ett samtal så bestäms temat av den som intervjuar men den 

som blir intervjuad kan själv välja svarets inriktning och den som intervjuar ställer 

sedan relevanta följdfrågor på intervjuobjektets svar. 

3.5.2 Insamling av data från OLIOLI och Délices de France 

 

Om dessa två företag hade vi inte samma förkunskap om som vi hade om DUÅ. Den 

data som vi ville få in från dessa två företag var hur dem har löst de logistiska 

utmaningar som finns inom e-handel och hur de distribuerar sina varor till sina kunder 

samt hur de erbjuder sina kunder en bra servicenivå. För att få in denna information 

valde vi att genomföra en intervju med ägaren för respektive företag. Intervjuerna hölls 

i respektive företags kontor i Stockholm. Intervjun med OLIOLI:s ägare tog en timme 

och 22 minuter och intervjun med ägaren till Délices de France tog 30 minuter. Efter 

intervjuerna var genomförda så transkriberades de båda intervjuerna ner på papper. 

Inför dessa intervjuer hade vi förberett frågor och teman som ställdes till ägarna för 

respektive företag. De frågor som vi hade förberett var till stor del grundade på det 

teorikapitel som handlar om logistik men vissa frågor är också kopplade till avsnittet i 

teorin som handlar om servicekvalitet.  

 

Vi ansåg att intervjuer med dessa företag var den bästa metoden för att samla in den 

data vi ville komma åt. Vi ansåg också att det bästa sättet att genomföra intervjun var att 

befinna sig i den miljö där dessa företag driver sin dagliga verksamhet. Detta för att få 
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en bättre bild av respektive företag samt möjligheten att kunna studera deras miljö och 

bland annat hur deras lager såg ut. Vi ansåg att en telefonintervju med dessa företag inte 

skulle ge oss en tillräckligt djupgående bild av dessa företag då vi inte skulle få chansen 

att observera hur respektive företags dagliga miljö ser ut samt att vi tycker att det skulle 

vara svårt att ställa följd frågor och se vilka områden intervjupersonerna tycker är 

viktiga att prata om. För samtliga intervjuer som vi har genomfört med DUÅ, OLIOLI 

och Délices de France har intervjuobjekten informerats i förväg om vad intervjuerna 

kommer handla om. Bell (2006, s. 157) menar att det kan vara bra att en tid innan 

intervjun förklara för intervjupersonen vad intervjun och frågorna kommer att handla 

om.  

3.5.3 Insamling av sekundärdata  

 

Bryman (2011, s. 299) säger att många organisationer och statliga myndigheter samlar 

in data som sedan presenteras i from av statistik till allmänheten och detta kallar han för 

sekundärdata. Sekundärdata menar Bryman (2011, s. 298-299) är användbart för 

framförallt studenter då liknande information och statistik i samma kvalitet skulle vara 

svårt att samla in för studenter då de begränsas i tid och pengar. Exempel på sådan 

information är statistik från Svenska statistiska centralbyrån (SCB) som har en rad olika 

fördelar då den är av god kvalitet och är skapad av erfarna forskare (Bryman, 2011, s. 

300-301).  

 

För att finna vår sekundärdata så har vi besökt olika branschorganisationers hemsidor 

samt använt oss av olika sökmotorer där nyckelord såsom e-handel, mat på internet, 

kundbeteende vid e-handel, distanshandel, e-handelsrapport, e-handelsundersökning, e-

handelsutveckling och e-handelsomsättning har använts för att finna relevant 

information. Vi har sedan valt de källor som vi ansåg var mest tillförlitliga och kända 

för att säkerställa kvalitén på data och andra källor valdes därför bort. 

 

Vi har använt oss av olika organisationer och myndigheter för att samla fakta om främst 

konsumenter och deras beteende vid e-handel men även vart de är lokaliserade. Även 

annan information om företags beteende och synpunkter har samlats in på detta sätt. Vi 

har främst använt oss av information från olika branschorganisationer såsom 

Svenskhandel, Svensk distanshandel, Posten och statistik från statliga organisationer 

såsom SCB. De rapporter vi har använt oss av är e-barometerns årsrapport 2012, 

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2012 och Mat på nätet 2012.  

 

Posten, Svensk distanshandel och HUI Research tar årligen tillsammans fram e-

barometerns helårsrapport som handlar om detaljhandeln över internet och dess 

utveckling. Den består av olika konsument- och företagsundersökningar med företag 

som är aktiva inom e-handeln samt ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning 

som har tillgång till internet och som är i åldern 18-79 år. Denna rapport inkluderar inte 

beställning av olika tjänster såsom resor eller nedladdning av filmer utan fokuserar på 

handel av varor över internet.  

 

Rapporten mat på nätet 2012 beskriver den svenska dagligvaruhandeln över internet 

samt dess utveckling och tas fram av Svensk Distanshandel. Rapporten bygger på en 

konsumentundersökning med 1000 personer samt en intervjuundersökning med 15 

företag som är aktiva inom branschen.   
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Privatpersoners användning av datorer och Internet 2012 tas fram av Statistiska 

centralbyrån (SCB) och ser över hur privatpersoners användning av datorer och internet 

ser ut. Rapporten är baserad på telefonintervjuer från personer inom åldern 17-74 år och 

urvalsstorleken är 2531 personer.  

 

Vid användandet av sekundärdata blir vi tvungna att förlita oss till andra organisationers 

insamlade material och ett problem blir att man inte själv har någon direkt kontakt med 

data som har samlats in (Eneroth, 1984, s. 119). Vi ställer oss därför till en vis del 

kritiska mot den information som vi har hittat i de olika rapporterna som presenteras av 

branschorganisationerna Svenskhandel och Svenskdistanshandel då dessa kan ha vinklat 

informationen så att den till en högre grad gynnar uppfattningen om e-handeln. Vi har 

haft detta i åtanke när vi har använt oss av den informationen men ansåg ändå att det är 

en god källa som är användbar för vårt syfte. En orsak till detta är att de har presenterats 

hur informationen är förskaffad samt att de är seriösa och välkända organisationer.  

3.5.4 Insamling av data från distributionsföretag 

 

En del av vår problemformulering var hur DUÅ skulle kunna nå konsumenter via sin e-

handel och måste då på något sätt kunna förse dessa med produkter. Då DUÅ själva inte 

kan distribuera sina varor till sina konsumenter så har vi sett över olika 

distributionsföretag och samlat in information från dessa. 

 

För att samla ihop information om olika distributionsföretag så började vi med att 

sammanställa en lista över de företag vi kände till samt genom att söka igenom 

marknaden för att finna andra företag som kunde erbjuda distribution av DUÅ:s varor. 

Listan bestod av cirka 13 olika distributörer som vi sedan gick vidare med och såg över 

vad för tjänster de erbjöd sina kunder och hur väl dessa passade in för det DUÅ 

efterfrågar. Då flertalet av dessa inte erbjöd tjänster som motsvarade de DUÅ behöver 

så valdes ett antal företag bort och vi gick vidare med sju stycken företag som vi sedan 

kontaktade för att närmare veta vad de kunde erbjuda för tjänster samt till vilka priser. 

Informationen från de olika distributörerna samlade vi in genom att besöka deras 

hemsidor, telefon och mailkontakt med deras säljare samt att vi fick in offerter med 

priser och information från olika företag. 

 

Olika frågor ställdes till dessa företag om bland annat leveransservice, leveranstid, 

leveranssätt, priser, miljövänlighet, kyld transport, spårningsmöjlighet samt hur de 

hanterar reklamationer och returer.  

 

Då vår lista på distributionsföretag tills viss del baserades på egna kunskaper och 

internetsökningar finns det en risk för att vissa företag kan ha missats. Men då vi har fått 

med de större globala aktörerna samt vissa mindre lokala aktörer så anser vi att de 

företag vi möjligen kan ha missat är mindre aktörer som antagligen inte skulle kunna 

konkurrera i pris eller att deras tjänster ej passade DUÅ och att det inte kommer ha 

någon inverkan på studiens resultat.  

3.6 Litteratursökning  
 

För att hitta relevanta teorier till detta arbete har vi använt oss av litteratur samt olika 

databaser. Bryman (2011, s. 113-115) menar att elektroniska databaser är användbara 

för att se över artiklar inom olika tidskrifter och menar även att nya verktyg som Google 

Scholar är användbart vid sökandet av referenser. 



25 
 

  

De databaser vi har använt oss av är Business Source Premier och Emerald Journals 

men vi har även använt oss av Journaler inom områdena logistik, marknadsföring och 

handel för att se över intressant artiklar. Business Source Premier är en av de största och 

populäraste databaserna inom handel och ekonomi och inkluderar artiklar från över 2 

200 olika journaler inom områdena marknadsföring, management, redovisning, finans, 

management informationssystem och produktion och drift management. (Ebsco, 2013). 

 

Emerald Journals erbjuder peer-reviewed forskning i hög kvalitet från över 290 

journaler som inkluderar över 170 000 artiklar. De har med journaler från 89 av 

Financial times topp 100 handelshögskolor. Deras databas inkluderar områden såsom 

redovisning, finansiering, HR, Business management, information och kunskaps 

management, marknadsföring och logistik med mera. Emeralds är främst inriktade mot 

management men har olika även ett verktyg som heter Emerald Specialist eJournals 

collection som innefattar områden såsom utbildning, Hälsa, bibliotek studier och 

ingenjörsvetenskap. (Emerald Insight, 2013). 

 

Den begränsningen vi har kunnat se i användandet av dessa två databaser är att de inte 

inkluderar de teknologiska forskningsområdena utan att de har ett fokus på business och 

management vilket kan ha resulterat i att vi har missat artiklar som denna uppsats skulle 

haft nytta av. Men eftersom denna uppsats har ett företagsekonomiskt perspektiv med 

fokus på handel och konsumenter så menar vi att detta inte har haft en stor betydelse för 

vårt genomförande av denna studie.  

 

De områden vi har sökt information i är framför allt logistik, distribution, 

servicekvalitet och e-servicekvalitet. Vi tycker att dessa två databaser täcker dessa 

områden på ett tillfredställande sätt och de sökord vi har använt oss av är tydligt 

kopplade till dessa områden. En begräsning vi har identifierat är att mycket forskning 

krig logistik ligger inom det teknologiska forskningsområdet vilket kan ha orsakat att 

lämplig information kan ha förbisetts. Som tidigare nämnt har vi ett fokus på det 

företagsekonomiska och menar därför att den forskning om logistik som ligger under 

detta område har varit mer än tillräckligt för att utgöra en teoretisk grund.    

 

Bell (2006, s.90) menar att för undvikandet av irrelevanta sökresultat så krävs 

användandet av precisa sökord och anser att resultat inte fås fram genom ett fåtal 

sökningar utan att flera olika sökord måste användas såsom synonymer samt att sökord 

kan kombineras för att minska antalet träffar. För att söka efter relevanta artiklar i de 

olika databaserna så har vi använt oss av sökord såsom bland annat e-commerce, e-

logistics, e-logistics service, logistics service quality, e-service quality, physical 

distribution, e-distribution, e-loyalty, PDSQ, e-PDSQ, LSQ, e-LSQ, thirdparty logistics, 

online retail service, green logistics, b2c, online, retail, food, obstacles, difficulties och 

challenges. Vi har sedan tagit dessa sökord och kombinerat dessa i olika former för att 

få mer relevanta resultat. Vi har även använt referenslistorna från de artiklar vi har hittat 

för att finna andra relevanta artiklar och som har använts av andra forskare. De artiklar 

och teorier som sedan valdes var de som vi ansåg var mest relevanta och användbara för 

vårt syfte samt som blivit refererade till och som var relativt moderna. Då det är ett 

tämligen nytt område så är de flesta artiklarna och teorierna relativt nya och många är 

grundande på teorier från en offline-miljö.  
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Vi har använt en del kurslitteratur så som Jobber & Fahy i vår teoretiska referensram. 

Vi är medvetna att kurslitteratur inte har samma teoretisk tyngd som vetenskapliga 

artiklar. Men vi menar ändå att Jobber & Fahy är lämplig att använda vid detta tillfälle 

då ämnet som behandlas är av en enklare karaktär samt att deras bok blivit citerad ett 

flertal gånger. 

3.7 Analys av data  
 

Alla våra intervjuer har transkriberats för att på detta sätt underlätta själva analysen av 

dessa då vi enkelt har kunnat gå tillbaka till olika delar av intervjuerna samt att vi 

kunnat jämföra våra olika intervjuer mot varandra.  

 

Vi har kategoriserat vår data från de olika källorna de är hämtade från och har sedan 

sökt efter överensstämmande teman och likheter men även skillnader vilket kan liknas 

med det som Bryman (2011, s.528) kallar för tematisk analys. Tematisk analys är inte 

lika tydligt beskrivet i form av teknik och bakgrund såsom grundad teori eller 

diskursanalys men när forskaren söker efter teman skall denna se efter bland annat 

repetitioner, övergångar, likheter, skillnader, saknad data och teori relaterat material 

som en utgångspunkt för teman (Bryman, 2011, s. 529-530). Då detta ligger i linje med 

vår analysmetod så menar vi att vi använt oss av en form av tematisk analys för att 

analysera vår data. Inom området att överföra DUÅ:s servicekvalitet och värderingarna 

till deras e-handel så har vi funnit fyra stycken övergripande teman. Dessa teman har vi 

hittat när vi gått igenom vår data och sökt efter likheter för att sedan jämföra detta mot 

vår teoretiska referensram. De områden vi har funnit är personlig anpassning, 

informationsutbyte, trygghet samt att webb-butiken skall vara smidigt och enkel att 

använda.  

 

För att analysera vår data har vi använt oss av teorier från vår teoretiska referensram för 

att kunna jämföra viktiga teman och dra slutsatser från vår data. Vi har delat upp våra 

distributionsteorier i sådant som ligger inom distributörens ansvarsområde och sådant 

som ligger under själva företagets ansvarsområde och sedan analyserat detta i olika 

delar. Vi har sedan använt de områden som ligger under distributören som kriterier vid 

valet av speditör. Vi har valt att dela upp analysen av distributionen och e-

servicekvalitén i olika delar för att förenkla för läsaren samt för att tydliggöra vissa 

teman. Vi har sedan försökt se över vad som är viktigt inom distributionsservicen 

genom att jämföra det som OLIOLI och Délices de France menar är viktigt samt vad 

våra teorier tar upp för områden. Detta ledde till att vi gick vidare med ett par områden 

och kom med förslag på hur detta skulle uppnås för DUÅ. För att se över kundernas 

lokalisering och beteende så har vi jämfört data från de olika kundundersökningarna vi 

tagit del av samt statistik och demografisk information från statistiska centralbyrån och 

teorier om segmentering.   

3.8 Sanningskriterier  
 

Begrepp såsom reliabilitet och validitet används ofta för att bedöma kvalitén i 

kvantitativ forskning men olika personer har fört diskussionen om hur passa lämpliga 

dessa begrepp är för kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 351).  Denscombe (2009, s. 

378-379) skriver i sin bok att trovärdigheten är viktig både för kvalitativ och kvantitativ 

men att kvalitativ forskning bör bedömas med andra kriterier då den till stor del skiljer 

sig från kvantitativ forskning där forskarens inbladning och påverkan av resultatet är ett 
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exempel. Istället menar Denscombe (2009, s. 380- 386) att kvalitativ forskning skall 

bedömas efter dess trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och sin objektivitet.  

3.8.1 Trovärdighet 

 

Validitet eller trovärdighet innebär hur pass exakt studies data är men då det inte finns 

någon metod att absolut säkerställa data i en kvalitativ studie så har fokus lagts på hur 

pass trovärdig data som forskaren har samlat in. De finns dock metoder som kan 

användas för att visa att kvalitativ data har samlats in i överensstämmelse med god 

praxis såsom triangulering, respondentvalidering samt det faktum att de upptäckter som 

görs är grundad i empirisk data eller i fältarbete vilket höjer forskningens trovärdighet 

då slutsatserna är baserade på dessa data. (Denscombe, 2009, s. 380).  

 

Vi har för att säkerställa trovärdigheten i denna studie arbetat med en simplifiering av 

olika former av triangulering vilket innebär att forskaren beaktar olika perspektiv såsom 

olika metoder eller datakällor samt att vi har använt oss av respondentvalidering. 

Respondentvalidering går ut på att resultatet av studien ges till deltagarna så att dessa 

kan kontrollera den data som samlats in och bekräfta fynden (Denscombe, 2009, s. 380). 

Vi har skickat resultatet av denna studie till DUÅ så att de har kunnat bekräfta och 

godkänna den data vi har funnit. Vi har även använt oss av metodologisk triangulering 

vilket innebär att data hämtas från olika metoder samt informanttriangulering vilket 

innebär att forskaren använder och jämför data från olika informanter (Denscombe, 

2009, s. 380). Vi har, om även på ett simplifierat sätt, använt oss av metodologisk 

triangulering genom att använda information från våra kvalitativa intervjuer samt från 

kvantitativ och kvalitativ information från våra sekundärkällor i from av 

kundundersökningar och företagsintervjuer. Vi har även använt oss av 

informanttriangulering för att jämföra och öka trovärdigheten i informationen från 

företag med befintlig e-handel. Vi har använt oss av två företag med befintligt e-handel 

men vi hade önskat att detta antal kunde vara högre. Detta för att styrka trovärdigheten i 

denna data ytterligare men på grund av att företag tackade nej till att delta i vår studie 

samt att vi endast har tio veckor på oss att utföra den så kunde vi ej inkludera fler 

företag. Vi är medvetna om att detta medför en minskning i vår trovärdighet men menar 

ändå att resultatet i vår studie är trovärdigt på grund av vår respondentvalidering, 

metodologisk- och även informanttriangulering även ifall antalet skulle kunna vara 

högre.  

3.8.2 Pålitlighet  

 

Då forskaren är en del av själva mätinstrumentet under kvalitativ forskning så har fokus 

från själva mätinstrumentet gått till huruvida en annan forskare hade kommit fram till 

samma resultat eller slutsats om denne genomförde studien. Pålitlighet inom kvalitativ 

forskning handlar därför om hur väl forskaren beskriver tillvägagångssätt och beslut så 

att andra läsare kan granska och bedömda dessa. Detta ersätter alltså möjligheten med 

att kunna upprepa studien till att det finns tillräckligt med information för att kunna 

avgöra ifall en annan forskare skulle ha kommit fram till likande upptäckter och därför 

krävs det en noga beskrivning av studies metod, analys och beslutsfattande. 

(Denscombe, 2009, s. 381).  

 

För att säkerställa pålitligheten i denna studie så har vi varit noga med att förklara vårt 

tillvägagångssätt och vilka metoder vi använt för att genomföra studien. Vi visar även 

tydligt hur vi har fattat vissa beslut och på vilka kriterier dessa är fattade samt hur 
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analysen är utförd och vilka verktyg vi har använt oss av. Vi menar att vår studie har en 

hög pålitlighet med det undantag att vi själva ej kan påvisa pålitligheten från våra 

sekundära källor. Men vi tycker inte detta har en allt för stor inverkan på studiens totala 

pålitlighet då vår sekundärdata kommer ifrån seriösa och kända organisationer såsom 

Svensk handel och SCB samt att de presenterar vart de fått sin data ifrån. 

3.8.3 Överförbarhet  

 

Till skillnad från kvantitativ forskning går det inte att i kvalitativ forskning dra 

statistiska slutsatser från ett större urval på en hel population utan vid kvalitativ 

forskning är det istället intressant ifall fynden forskaren gör från ett specifikt fall går att 

tillämpa på andra likande fall (Denscombe, 2009, s. 382). Vid fallstudier som ofta bara 

studerar ett fall kan frågan ställas hur pass generaliserbart resultatet är av bara en enhet. 

Men även fast varje fall är unikt i sig självt så tillhör det ofta en bredare grupp och 

därför är det viktigt att de fall forskaren studerar i hög grad liknar andra enheter i 

samma grupp för att säkerställa att resultatet är generaliserbart på andra enheter. Det är 

även viktigt att förklara vad som kan uppfattas känneteckna denna grupp samt förklara 

hur starkt fallföretaget stämmer överens med dessa kriterier. (Denscombe, 2009, s. 68-

69). Vi tycker att vårt resultat är överförbart främst på mindre butiker inom området 

Umeå som vill starta en e-handel. Vi tycker även att vårt resultat till viss del är 

överförbart till mindre företag runt om i Sverige som vill starta en e-handel men även 

nystartade e-handels företag som inte har någon fysik butik. Vi menar att resultatet är 

överförbart då liknade företag befinner sig i samma verklighet där de utsätts för samma 

utmaningar och hinder som DUÅ utsätts för. Med detta menar vi att de har tillgång till 

samma infrastruktur och distributionsföretag samt att deras kunder i vis utsträckning bör 

vara liknande till DUÅ:s kunder i form av preferenser och beteende. En annan 

anledning är då e-handelslösningar ofta blir rikstäckande och att den fysiska 

lokaliseringen inte spelar allt för stor roll. Vi menar att DUÅ till stor del liknar andra 

företag i samma grupp som tidigare nämnt och att resultatet därför är överförbart till 

dessa i en viss utsträckning.  

3.8.4 Objektivitet  

 

Det är viktigt att poängtera att en forskare alltid kommer vara en del av insamlings- 

samt tolkningsprocessen i en kvalitativ fallstudie. Med objektivitet innebär till den grad 

som resultatet av studien är opåverkad av den som genomfört den. (Denscombe, 2009, 

s. 383).  

 

Då vi sedan tidigare har erfarenheter om DUÅ i form av att själva vara kunder och att vi 

haft ett nära samarbete med dem under arbetets gång samt varit delaktiga vid 

insamlandet av data så har vi dragit slutsatsen att resultatet från denna studie inte varit 

helt fri från vår inverkan. Detta menar vi är svårt att undvika helt vid just fallstudier då 

det kräver en närhet och inblandning i fallföretaget. Dock så menar vi att den data som 

vi har samlat in i denna studie inte påverkas av våra egna preferenser och handlingar då 

den inte är av en sådan natur utan är faktabaserad. Då vi har åsikter om grön logistik 

och dess påverkan så har detta influerat studien till en viss grad men har inte nämnvärt 

påverkat resultatet av studien. Våra egna erfarenheter har till en vis del även påverkat de 

distributionsföretag som har ingått i studien men vid valet av distributionslösningen så 

har vi varit objektiva och bedömt dessa under synliga kriterier. Vi menar därför att vi 

har varit objektiva i vår fallstudie och att våra värderingar inte har påverkat resultatet av 

studien.  
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4.0 Empiri  
 

I detta kapitel så kommer vi att presentera den data vi har samlat in. Vår data består av 

intervjuer, observationer, information från hemsidor samt sekundärdata från olika 

branschorganisationer och statliga myndigheter. Empirin är uppdelad i olika avsnitt där 

data från en viss källa presenteras var för sig, detta för att enklare kunna få en överblick 

av all data samt se vart den är hämtad ifrån.  

4.1 DUÅ 
 

DUÅ skapades av Lars och Per Åkerlund för cirka sju år sedan och består av en 

delikatessbutik samt en matstudio som båda ligger centralt i Umeå på Storgatan. 

Förutom Lars och Per så har DUÅ tre stycken anställda och är ett aktiebolag med en 

omsättning på närmare elva miljoner. De har haft en väldigt stark tillväxt sedan de 

skapades från att första året ha en omsättning på två miljoner till att år två ha en 

omsättning på fyra miljoner. Lars och Per startade DUÅ då de kände att det sakandes ett 

ställe där vanliga personer kan köpa samma kvalitetsprodukter som restauranger 

använder sig av. Per säger att: ”Man får ändå tänka att detta var åtta år sen eller 

kanske ännu längre baks när vi började prata om detta, och på den tiden så var inte den 

här staden en så himla rolig restaurangstad”. 

 

När vi ställde frågan ifall mycket har hänt inom matkulturen i Umeå under den senaste 

tiden så menade Per att det främst är beteendemönstret som har förändrats. Idag så går 

vanligt folk ut och äter på restauranger under vardagarna och att det förut mest var 

företagsrepresentation på vardagarna och att vanligt folk ej var ute och åt då. Tanken 

var alltid att de skulle ha en uppdelad lösning med butik och en studio men vid 

grundandet så var detta inte möjligt då det hade krävt att de skulle köpa en bostadsrätt 

för att kunna få tag på en passande lokal. Det var först när DUÅ fick sina lokaler på 

stora hotellet som detta kunde genomföras. Detta koncept är det samma som DUÅ har 

idag men det är inte något som är oföränderligt och ifall det krävs att förändra konceptet 

för att utvecklas vidare så är detta något DUÅ är villiga att göra. Ägarna till DUÅ säger 

”Om vår evolution säger att vi måste utvecklas och gå mot ett annat håll, ja då gör vi 

det”. 

 

När DUÅ startades så fanns det inte allt för många liknande koncept i Sverige förutom 

Kajsa Varg i Stockholm men allt fler liknande företag har börjat växa fram runt om i 

Sverige såsom Urban Deli i Stockholm. DUÅ:s sortiment har växt fram på ett 

dynamiskt sätt och mycket började med att de hjälpte kompisar och stammisar att hitta 

vissa typer av speciella produkter från deras egna kanaler som inte går att få tag på i de 

vanliga matbutikerna. De traditionella matbutikerna såsom ICA och COOP har ofta ett 

väldigt brett sortiment men saknar ett djup i de olika prisnivåerna och DUÅ menar att 

de då missar en stor del av befolkningen som gärna vill ha något speciellt och DUÅ 

känner att det finns ett stort matintresse i Umeå. Lars och Per försöker alltid ha en 

välkomnande attityd till alla olika typer av konsumenter och vill inte att DUÅ skall 

uppfattas som något exklusivt och svåråtkomligt. DUÅ menar att så fort något är lite 

utvalt och speciellt så ska det hamna på en piedestal och göras svåråtkomligt, fint och få 

en lyx stämpel. Här menar Lars och Per att de är lite tvärtom och vill verkligen inte få 

denna typ av stämpel för de skulle inte tjäna deras syfte med att förändra hur folk äter 

och deras mål som är att erbjuda alla en enkel vardagsmat fast på bra råvaror. Ägarna 

till DUÅ säger att ”För det är en stor skillnad på korv med kött i och korv med annat 
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i.” Lars och Per menar att detta är en av de största utmaningarna, att ändra hur folk äter 

då det krävs att vissa köp- och beteendemönster måste brytas och de anser att folk i 

Umeå är mycket för och tror på just storhandel. 

 

DUÅ anser att mycket av deras framgång bygger på hårt arbete och de har alltid känt att 

för att utvecklas så måste du ha en ekonomisk grund för det. Då DUÅ inte har några 

investerare eller externkapital så måste de förlita sig på sin egen vinst för att kunna 

vidareutvecklas. Per säger ”Hade vi varit två personer till, då hade vi inte direkt haft 

någonting kvar på sista raden”.   

 

Lars och Per menar att ifall de hade haft alla medlen för att öppna deras butik precis 

som de hade velat ha det från början så hade deras nuvarande koncept inte fått samma 

känsla. Nu har många av deras konsumenter varit med på hela resan och det råder en 

ständig förändring och nya saker och produkter tillkommer i sortimentet. De menar att 

de själva var imponerade av vissa ställen som öppnade för cirka fem år sedan i de olika 

storstäderna men när de kommer tillbaka till samma ställe fem år senare så har inget 

hänt och det är precis samma koncept. DUÅ har istället växt organiskt och följt det som 

konsumenterna har efterfrågat och ett av deras mål från början var alltid att deras lager 

ska omsätta sig självt och att de aldrig skulle behöva låna pengar för att ha produkter på 

hyllorna som inte säljer.  

 

När vi ställde frågan ifall de har några särskilda grundvärderingar som de inte var 

villiga att släppa så svarade de snabbt det personliga. De sade även att detta var en 

anledning till att de inte hade startat med någon e-handel än då de ej var säkra på hur de 

skulle behålla den personliga känslan som de har i butik över internet. De förklarade för 

oss att de var helt ointresserade av franchising och liknade koncept men att de kände att 

e-handel var någon som ändå var genomförbart och möjligt att få på ett liknande sätt.  

För DUÅ är det viktigt att alltid ha ett personligt tillmötesgående och de vill att alla av 

deras anställda ska ha en frihet att vara sina egna profiler, detta då det är personer som 

arbetar och det är personer som kommer och handlar. De vill att deras butik och studio 

skall vara en inspirerande miljö men att de inte har några andra direkta 

grundvärderingar. Lars säger att ”Det är även att det ska vara en inspirerande miljö, så 

några raka tunga hardcore värderingar har vi inte, vi har inte satt upp en five word 

pitch. För sådant som världsfred och liknande de kommer alla att säga”. 

 

DUÅ ser att det finns olika möjligheter till framtida utveckling och att en viktig fråga 

var hur stort de faktiskt vill att DUÅ ska bli och att det kanske är mer intressant att 

skapa andra enheter och andra koncept istället för att låta DUÅ bli hur stort som helst. 

Men att ifall DUÅ som det ser ut idag skulle växa och bli större så kanske det skulle bli 

någon form av modern mötesplats/saluhall. Om DUÅ skulle etablera sig på en annan ort 

så skulle Stockholm ligger närmast till hands men om de skulle öppna en butik där så 

skulle de göra det på ett lite annorlunda sätt och profilera produkterna mer, tanken 

skulle vara att plocka ner Norrland till Stockholm fast med lite attityd.  

 

En vidare fysisk expansion för Norrland är inte aktuellt utan DUÅ ser att just e-handel 

skulle passa Norrland väldigt bra och främst de mindre orterna som Lycksele, Husum 

och andra mindre orter där utbudet är mycket mindre och där de får nöja sig med en 

mindre ICA eller COOP. De ser att det kanske börjar med en person i en ort eller på ett 

företag som för att bli av med fraktkostnaden försöker få med sig andra och då kan det 

säkert skapas lite olika kluster runt om i Norrland. DUÅ vill att ryktet skall spridas 
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genom ambassadörer och Word of Mouth snarare än via traditionell marknadsföring. De 

har en uttalad strategi om att aldrig annonsera i olika medier utan förlitar sig på andra 

verktyg för att sprida sig. 

 

DUÅ har ett bra och nära samarbete med sina leverantörer som varierar i storlek med 

allt från ensamföretagare till större Skandinaviska och globala aktörer. Leveranstiden 

från deras leverantörer är mellan en till tre dagar. När DUÅ väljer vilka leverantörer de 

skall samarbeta med så är den personliga kontakten nästan lika viktig som produkterna 

då de anser att detta är nödvändigt för deras framtida utveckling, att ha bra personer och 

leverantörer som det är lätt att arbeta med. Sortimentet tas fram genom att DUÅ lyssnar 

mycket till vad deras kunder efterfrågar och försöker arbeta med att ha ett relativt brett 

sortiment med många produkter i olika prisklasser för att de inte skall få stämpeln att 

vara något lyxigt, elitistiskt eller exklusivt alternativ. När vi ställde DUÅ frågan om hur 

de väljer och hur ofta de ändrar sitt sortiment så svarade dem ” Som med allt så är det 

nog känsla, hjärta och mage snarare än akademiska uträkningar”. 

  

DUÅ:s har inga direkta konkurrenter i Umeå utan de största konkurrenterna är ICA, 

COOP och konsumenternas köpbeteende och de anser att deras främsta konkurrens 

fördelar emot dessa konkurrenter är just det personliga och dess produkter samt hur 

dessa produkter presenteras. De svagheter de anser sig ha jämte emot deras 

konkurrenter är deras storlek men även det personliga och med det menas beroendet på 

just Lars och Per och för att motverka detta så försöker de inkludera deras anställda i de 

olika aktiviteter som DUÅ anordnar.  

 

DUÅ:s konsumentgrupp är bred både när det gäller ålder, inkomst och socialklass men 

den största gruppen är cirka 45-65 med en högre inkomst och ett intresse för bra mat. 

Men även yngre människor i åldersgruppen 25 och uppåt är mer representerad än vad 

man först kan tro. En större kundgrupp är barnföräldrar i åldern 40-45 som tänker 

mycket på vilken typ av mat de ger sina barn och som tycker det är viktigt med bra 

kvalitet. Lars och Per har varit väldigt tydliga mot sina anställda att alla kunder skall 

behandlas på samma sätt och det spelar ingen roll hur gamla eller kända kunderna är, 

alla skall få samma kvalité på servicen. De menar även att de har olika kundgrupper 

beroende på vad det är för produkter. Lars säger ”Men sen har ju olika områden olika 

grupper, som typ kaffe där har vi mer en typ av frekvent kund som tenderar till att vara 

man runt trettio:ish och som är gediget intresserad…..”.  

 

Då deras kundgrupp inte är allt för priskänslig så försöker DUÅ ändå ha en bredd i de 

olika prissegmenten så att det skall finnas något för alla typer av kunder och i vissa fall 

har det visat sig att de har varit billigare än ICA och COOP. DUÅ har ett mailregister 

med cirka 5000 personer som de använder för att varje vecka skicka iväg ett nyhetsbrev 

om vad som händer i butiken och vilka nyheter och tips de har till sina kunder. Detta 

mail har dock inte någon säljkaraktär utan de förklarade för oss att det mer var ett mail 

mellan två personer. DUÅ har väldigt lojala kunder och många stammisar som 

återkommer relativt frekvent till butiken. En kundorder brukar i genomsnitt ligga på 

cirka 300 kronor men DUÅ menar att denna kommer blir högre vid e-handeln.  

 

DUÅ anser att det är viktigt att försöka få med sig helheten i sortiment till deras  

e-butik och tror att produkter såsom kött och olika delikatessprodukter blir ingången till 

nya kunder över nätet då det är sådant som det är svårt att få tag på. De menar även att 

kunder kommer köpa större volymer än vad folk traditionellt gör i deras fysiska butik 
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för att balansera upp fraktkostnaderna. De anser att en av de största svårigheterna är den 

kylda logistiklösningen men som de ändå anser är en nödvändighet för att behålla 

känslan av butiken då det inte blir samma upplevelse ifall e-butiken inte inkluderar kött, 

chark och olika ostar. De anser inte att de behöver en fryst lösning då de inte har så 

många frysta produkter.  

 

DUÅ:s lager är främst i deras butik men de har även ett extern lager intill butiken. De 

anser att deras konsumenter kommer ha samma krav från deras e-butik som 

konsumenter har från vanliga välfungerande e-butiker vilken enligt dem är en smidig 

beställningsprocess samt bra feedback och information för de produkter som 

konsumenterna köper. De känner även att det är viktigt att ha snabba och bra 

kommunikationsmöjligheter för sina konsumenter som handlar över e-butiken och 

tydlig information om produkter, tjänster, villkor och annat på sidan så att de ej får flera 

mail varje dag med samma frågor från dess kunder. De vill att deras e-butik skall ha 

samma inspirerande miljö som deras butik har. Med detta menar dem att de vill ha bra 

bilder och personliginformation om alla produkter och inte att det skall stå någon färdig 

text som kunder kan hitta från vilken sida som helst. 

 

Per och Lars säger även att många konsumenter som bor i Umeå skulle vara 

intresserade av att handla ifrån e-butiken för att spara tid genom att inte gå ner till den 

fysiska butiken för att handla eller att handla över internet och sedan gå ner och hämta 

sin beställning färdig packad. De menar även att e-handeln kan vara bra för att jämnare 

fördela arbetsbelastningen som ofta är mycket högre under helger och fredagar än under 

resterande dagar i veckan. Med detta så skulle de kunna blir fler personer i företaget där 

en person har e-handeln som huvudansvar men att denna avlastar folk i butiken när det 

behövs och ta hand om andra administrativa uppgifter som behöver utföras. De tror 

även att deras konsumenter inte har samma tidskrav vid leverans som för andra 

produkter över internet. De anser att det är kvalitén på logistiken som kommer att bli 

viktigast för deras konsumenter men även att priset kommer vara en viktig faktor. DUÅ 

har i dagsläget inte något avtal eller samarbete med något fraktföretag.   

4.1.1 DUÅ Servicekvalitet 

 

När vi kommer in på ämnet service och frågan vad kundservice och servicekvalitet 

innebär för dem och hur viktigt det är för deras verksamhet, så säger Per:  

”Den grundservicenivå som vi håller ska vara klart högre än genomsnittet, det råder 

det ingen tvekan om, för det är en stor del av vad vi står för och är det som är det extra 

”add on” jämfört med att handla någon annanstans. Så det är sjukt viktigt, sen är ju 

frågan om vilken form och hur den ska te sig, det är nog lite olika från kund till kund...”  

 

Lars fyller i att servicen ska vara en självklar del av upplevelsen för deras kunder, inte 

bara för dem som handlar utan alla ska bli sedda och få assistans, sedan om kunde 

handlar något idag, imorgon eller om två år spelar mindre roll. Huvudsaken är att folk 

får en positiv bild av DUÅ som företag oavsett om det är via telefon eller i butiken.  

 

Ägarna för DUÅ menar att vad som utmärker deras service är att den är gästinriktad, 

vilket har sin grund i att de båda ägarna kommer från restaurangbranschen. Vidare 

försöker dem att vara så avslappnade och personliga som möjligt när de tar emot 

kunder, detta för att inte skrämma bort folk från butiken. Ägarna försöker att kombinera 

att både vara informativ och inspirerande i sin service för att på så vis få kunden att 

känna att besöket i butiken var utvecklande, på det sättet skapas en relation till kunden 
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och det är då mer sannolikt att kunden kommer tillbaka. Per berättar att den kanske 

största utmaningen i deras service är att få kunden att våga prova nya produkter som 

inte finns i den vanliga affären. Vidare berättar Per att den personliga servicen är deras 

största konkurrensmedel mot deras konkurrenter som t.ex. ICA.  

Med den personliga servicen så menar dem att de försöker ha en nära relation till sina 

kunder och försöker tillfredsställa deras individuella behov och ge tips och information 

om matlagning och råvaror som kunden kan ha frågor om eller vill köpa. 

På frågan om servicen anpassas beroende på vilken individ som besöker deras butik, så 

berättar ägarna att det blir mest på känsla och att personalen får fria tyglar. Per säger: ” 

Vi är nog inte så akademiska av oss. Det viktigaste för vår del mot de som arbetar, är 

att de ska känna en frihet, att de kan få vara sig själv och vara sin egen person, så att 

alla är sina egna profiler”.  

 

Det som dem tillsammans pratat om är att alla kunder ska tas på allvar och att det inte 

spelar någon roll om det är ett barn, en pensionär, miljonär eller student som är kunden. 

För att få en kund att känna sig trygg när de besöker DUÅ:s butik så försöker ägarna att 

vara välkomnande och inte för svåra. Ibland kan det vara utmanande att hitta en bra 

balans mellan att låta kunden röra sig fritt i butiken och samtidigt vara uppassande, 

enligt ägarna är det lätt att de ibland kanske blir för uppassande, men de påpekar 

samtidigt att det är bättre än att det skulle vara tvärtom.   

 

När det gäller hantering av missnöjda kunder berättar ägarna att det väldigt sällan 

inträffar. Men DUÅ handlar med naturliga råvaror och ibland händer det att det är fel på 

varorna. Generellt så kompenserar alltid DUÅ en kund som är missnöjd med en vara, 

oavsett om det är något fel på varan eller inte, detta för att DUÅ tycker att det är 

viktigare att deras kunder är nöjda när de går ifrån butiken. Ägarna menar att de skulle 

resonera på samma sätt om de skulle starta en webbutik.  

 

På frågan om vad Per och Lars tror är viktigt att erbjuda på sin eventuella webbutik så 

säger dem att det är viktigt att alltid ha en uppdaterad information. Lars menar att det är 

viktigt att kunden får information om själva tidsåtgången för beställningen. Vidare så 

tycker Lars att webbutiken ska fungera som deras fysiska butik gör idag, där kunden ska 

få möjlighet att upptäcka nya saker och erbjudas samma guidning som de erbjuds i 

butiken. Av de serviceelement som DUÅ idag har i sin fysiska butik, så tror Lars och 

Per att tjänsten att sätta ihop olika varukombinationer är bra om den fanns. Vidare så 

anser dem att ha en aktiv kommunikation på webbutiken är viktigt. Sidan bör vara 

lättuppdaterad och vara länkad ihop med bloggar och annat. Allmänna hanteringstips så 

som hur stekning går till, varför och vilka temperaturer som bör användas. De tycker 

också att en ”Frågor och svar”-tjänst kan vara bra för att de själva ska slippa att sitta och 

svara på frågor hela dagarna. Det bör vara en enkel shoppinglösning på webbutiken.  

 

Ägarna menar att deras kunskap om produkter kan överföras till en eventuell webbutik 

genom att de anställda på webbutiken kan ge deras egna personliga tips på varor som de 

gillar. Ägarna menar att korta informationstexter om produkter ska finnas med, men de 

båda tycker att det är viktigt att det syns att texterna är skrivna av en person och inte av 

ett företag. En av DUÅ:s största serviceelement är just deras kunskap om mat och deras 

produkter. När en kund går in i DUÅ:s butik så kan denna få en annan typ av 

information om produkterna än i en till exempel en Ica butik. Lars säger ”Sen kan man 

ju dela upp det, tar man t.ex. Utrustningsgrejer, då vill man kanske ha en 
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grundinformativ info direkt från leverantören, som går att klistra in. Men tar man 

olivolja eller choklad, då är det roligare att ha sina egna ord på varje produkt”.  

 

När DUÅ lanserade sin nuvarande hemsida var tanken att den skulle vara så enkel som 

möjligt, detta eftersom att ägarna inte ville skrämma iväg folk som inte har datavana 

samt att ägarna kände att de hellre ville presentera sig själva i deras fysiska butik. Sen 

att den nuvarande hemsidan var billig spelade också in. Just enkelheten är något som 

ägarna vill behålla om de skapar och utvecklar sin hemsida till en webbutik. Lars säger: 

”Amazon t.ex., det är ju jätteenkelt att handla där liksom. Men det behöver inte vara 

flashigare, däremot dem här småskuttarna, där det ska vara designelement och 

videofilmer till höger och vänster, och att sidan inte fungerar, jamen då blir man ju 

sned liksom”.  

 

Enkelheten vill de behålla men de vill ändå att en eventuell webbutik ska vara lite 

snyggare för att på så vis attrahera en bredare målgrupp, detta för att via en webbutik så 

kommer kunder som inte vet vilka DUÅ är att besöka dem via internet och då känner 

ägarna att det är viktigt att vara tydlig och kommunikativ för att ge en bra bild av DUÅ. 

Vidare tror ägarna att en eventuell webbutik bör vara mer interaktiv och att deras 

nuvarande blogg kan bli mer publik, idag är det mest personer i restaurangbranschen 

som följer bloggen.  

4.2 OLIOLI 
 

OLIOLI är i förstahand ett grossistföretag som startades 2005 och som säljer olika 

delikatessprodukter såsom olivolja, vinäger, pasta, kryddor, oliver och andra produkter 

främst från länder runt medelhavet såsom Spanien, Italien och Frankrike. De största 

kunderna är vanligtvis olika butiker men en ny växande kundgrupp är restauranger. 

OLIOLI har sitt kontor och lager i Nacka som ligger strax utanför Stockholm. De 

omsatte år 2012 cirka tre miljoner och deras e-handel utgjorde cirka 15 procent av det. 

De startade sin webb-shop under 2007 fast i en mindre skala och över en annan 

plattform än den de använder idag. Företagets ägs och grundades av Mia Gustavsson 

som idag driver OLIOLI. 

 

Enligt Mia så var den svåraste utmaningen med e-logistiken främst att hitta en bra 

distributionslösning alltså att hitta en bra speditör att samarbeta med. OLIOLI har under 

sin tid samarbetat med olika speditörer såsom TNT men arbetar idag tillsammans med 

DHL. Idag är de även medlemmar i organisationen Presentgrossisternas företagare 

förening (PUFF) som är en organisation som försöker samla styrkan från olika mindre 

grossist företag för att få ett bättre och starkare läge vid förhandlingar om avtal med 

bland annat spedition, försäkringar och inkassoföretag. Något som Mia förklarade var 

att det var svårt att veta ifall man får ett bra pris då det kan vara svårt att jämföra olika 

företag och lösningar mot varandra. När hon först valde TNT så jämförde hon priserna 

emot posten och då ansåg hon att de fick bra priser med TNT men när dessa priser 

sedan jämfördes med dagens lösning med DHL så var de mycket högre. Mia säger att 

”Så då kan det skilja flera 1000 lappar mellan de olika företagen. Så utmaningen är att 

hitta en distributör som dels levererar det dem ska och sköter och ligger rätt 

prismässigt och det skulle jag säga är den största utmaningen, för oss har det varit det. 

 

Mia menar även att flexibiliteten är extremt viktig när företag väljer vilka speditörer de 

skall samarbeta med. Med flexibilitet menas att speditören är flexibel när det gäller 
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upphämtningstider och leveranstider samt att de aviserar en bra tid innan de kommer så 

att företaget kan planera för leveransen eller försöka omboka ifall tiden ej passar. Till 

exempel så kunde Schenker ej avisera innan leverans vilket resulterade i att OLIOLI ej 

kunde använda dem. Mia menar framförallt att flexibiliteten är viktigt för mindre 

företag då de inte har någon person som alltid kan vara redo att ta emot eller skicka iväg 

gods. Även speditörens service ut till företagets kunder är väldigt viktigt såsom 

avisering vid leverans. Detta kan DHL ibland missa under visa perioder vilket resulterar 

i att godsen ligger och väntar vid utlämningsstället samtidigt som kunden blir irriterad 

då de tror att leveransen är försenad. DHL administrationsklient är bra då de ger en bra 

övergripande vy över alla ens sändningar samtidigt som det gör det enkelt att boka 

sändningar. DHL använder sig av så kallade servicepoints som antagligen är COOP 

butiker, bensinstationer eller liknande där konsumenterna hämtar upp sändningarna och 

de erbjuder inte några hemleveranser som till exempel Schenker gör.  

 

OLIOLI erbjuder sina kunder fraktfria leveranser vid beställningar på ett värde över 500 

kronor och de flesta kunderna försöker beställa över denna gräns för att komma ifrån 

fraktkostnaderna. En genomsnittsorder ligger på cirka 500-600 kronor. Annars så tar de 

en fraktavgift på 49 kronor vid orders under 500 kronor oavsett storlek på sändningen 

eller leveransadress. OLIOLI erbjuder inte sina kunder olika leveransalternativ såsom 

miljövänlig-, ekonomi- eller Expressfrakt utan erbjuder endast en standardlösning. 

Förutom till adresser på Gotland, i Luleå eller orter över Luleå så levereras 

sändningarna dagen efter dem skickas och till resterande adresser så tar de två dagar. 

Kunderna blir ofta förvånade över denna leveranshastighet och anser att den är väldigt 

snabb. 

  

Lagerhållningen är relativt lätt att hantera framför allt när företaget är mindre och bara 

har lager på en plats anser Mia. Hon menar att det är viktigt att ha en bra relation med 

speditören så att de kan vara flexibla med vilken tid på dygnet de kommer och hämtar 

samt lämnar varor. OLIOLI använder idag en e-handelslösning som heter Jet-shop och 

detta är administrationsverktyget som hanterar lagersaldon, priser och texter samt 

information om de olika produkterna. OLIOLI har idag cirka 250 olika artiklar i lager 

och de strävar efter att alltid ha samtliga produkter i inne i lagret. Dock så är detta inte 

alltid möjligt då leveranstiden in för varor kan vara ganska lång upp till flertalet veckor 

för visa produkter beroende på olika anledningar. Det som gör att produkter tar slut på 

lagret är inte e-handeln utan när ovanligt stora orders kommer ifrån 

grossistverksamheten som varit svåra att förutspå. De använder idag inte sig av något 

säkerhetslagar eller prognoser för att säkerställa att produkter inte skall ta slut utan de 

går på känsla och på dagens lagernivåer. En anledning till att prognoser inte har används 

är just då grossistverksamheten har en stor variation i efterfrågan vilken har gjort det 

svårt att planera.  

 

OLIOLI har idag ingen topplista på bästsäljande produkter eller förslag på produkter 

baserade på tidigare köp eller liknande. Idag har de endast relaterade produkter som 

visas när någon klickar på en produkt. Tanken är dock att få in funktionen 

rekommendationer som baseras på tidigare köp, eller vad andra personer har köpt som 

även köpte den produkten som kunden för tillfället tittar på. Detta för att kunna erbjuda 

en form av personlig kommunikation till sina konsumenter. I dagsläget så kommer 

besökare direkt in till deras webb-butik när de går in på sidan OLIOLI.se men detta var 

inte deras tanke och något som de kommer att ändra. De vill att deras hemsida skall vara 

en form av portal där besökare kommer in och aktivt kan göra en val ifall de vill gå in 
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till e-butiken eller ifall de vill läsa deras blogg, se över deras producenter eller få annan 

form av inspiration. OLIOLI marknadsför inte sin e-butik med annonsering utan 

använder sig av sina nyhetsbrev, Facebook, sökordsoptimering samt med diverse 

samarbeten med bloggare och kockar såsom Paul Svensson. 

 

OLIOLI är väldigt angelägna om att hålla en bra servicenivå till sina kunder och då 

främst till deras e-handelskunder då de inte har någon personlig relation eller kontakt till 

dem. OLIOLI anser att det är extra viktigt att noga förpacka produkterna med både 

dubbelplast, packpapper och lådor för att minimera riskerna att produkter skadas under 

leveransen då det är svårt samt tar lång tid att reklamera hos speditörerna. Ifall någon 

produkt blir skadad under leverans så kräver inte OLIOLI att kunderna skall skicka 

tillbaka den skadade produkten utan de skickar alltid iväg en ny produkt gratis utan 

några fraktkostnader till konsumenten. Detta för att de spar pengar på att inte använda 

sig av returer samt att det går mycket snabbare vilket OLIOLI anser är en bra service. 

Detta är något som konsumenterna uppskattar då det enligt dem är vanligt att produkter 

måste skickas tillbaka och reklameras för att de skall få en ny produkt. OLIOLI erbjuder 

sina konsumenter kontaktmöjligheter via telefon och e-mail och strävar efter att svara 

samma dag för att erbjuda en bra service. De har funderat på att erbjuda en 

chattfunktion på webb-butiken men har avvaktat med detta då det kräver att någon skall 

kunna svara och vara tillgänglig på den under hela dagen. Mia säger ”Så Snabba 

svarstider, och god service som man själv vill bli bemöt när man handlar, främst över 

nätet 

 

Mia menar att då konsumenter inte kan smaka, lukta eller känna på produkterna så är 

det väldigt viktigt att erbjuda bra bilder och mycket information om produkterna.  

OLIOLI har en utförlig produktbeskrivning på varje produkt för att på bästa sätt kunna 

förmedla olika intryck och känslor. De erbjuder mycket information om produkternas 

ursprung, hur och vart de är tillverkade, ifall de är ekologiska samt vad de innehåller. 

Mia menar även att det är viktigt att förmedla mycket information om själva företaget 

också så att konsumenterna skall känna sig säkra när de handlar över internet. Exempel 

på detta är just kontaktuppgifter, en fysisk adress och allmän information om företaget 

och personerna bakom det så att konsumenterna känner att de handlar med en faktisk 

person. Hon menar att många företag är slarviga med detta och erbjuder allt för lite med 

information vilket resulterar i att konsumenterna känner sig osäkra och blir lite 

misstänksamma mot e-butiken.  

 

OLIOLI:s beställningsprocess går till enligt följande, när en order läggs på e-butiken så 

visas den i orderhanteringen i jetshops administrationsverktyg samtidigt som ett mail 

skickas till outlooken. När kunderna köper över e-butiken så kan de antagligen välja 

mellan att registrera sig som kund och hamna i kundregistret eller så kan de köpa utan 

att registrera sig. När detta är gjort så väljer konsumenterna betalningsalternativ, hur de 

vill aviseras samt så visas det att ifall ordern är över 500 kronor så är det fri frakt annars 

så tillkommer en fraktavgift på 49 kronor. Ifall kunden väljer kortbetalning så sker allt 

per automatik med ett företag som heter DIBS och på samma sätt sker allt med 

automatik ifall kunden väljer direktbetalning med bank via Payson. Ifall kunden väljer 

fakturabetalning så krävs det en manuell hantering via företaget KLARNA som är en 

typ av factoringföretag som tar över ansvaret för fakturan mot en avgift. Fakturan 

skickas sedan med i leveransen. OLIOLI erbjuder alltså sina konsumenter tre olika 

betalningsalternativ där kortbetalning är vanligast följt av faktura och sist 

direktbetalning. OLIOLI menar att det är viktigt att ha flera olika betalningsalternativ så 
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att alla kunder kan få använda det alternativet som de helst vill och känner sig trygga 

med. OLIOLI skickar idag paket varje dag och alla bokningar som görs innan klockan 

halv ett skickas iväg samma dag. Dock så har de funderat på att ändra till att ha två 

sändningstillfällen i veckan för att enklare kunna planera verksamheten och då veta 

vilka dagar som är mer arbetsintensiva. Produkterna levereras sedan till DHL olika 

servicepoints och DHL aviserar då till kunderna enligt önskemål. Ibland sker det dock 

att DHL glömmer bort eller missar att avisera och ifall en sändning inte har hämtas ut 

inom en vecka så skickas en påminnelse manuellt till kunden med sändningsnummer 

samt till vilken servicepoint som varorna är skickade till. OLIOLI erbjuder idag inte 

sina konsumenter någon möjlighet att spåra sina paket men ser över möjligheten hur 

detta skulle kunna implementeras. OLIOLI kör ut sina egna leveranser till butiker och 

restauranger inom stor Stockholmsområdet men detta är endast för grossistdelen.  

 

Idag är grossistverksamheten den största delen för OLIOLI men de vill gärna växa just 

inom e-handeln då de har bättre marginaler där då de hoppar över ett led i distributionen 

och säljer direkt till slutkonsument. Innan OLIOLI flyttade till sitt nya kontor och lager 

så har de sett över olika tredjepartslogistik lösningar för att kunna frigöra mer tid till 

försäljnings och marknadsföringsdelen. Denna lösning skulle då kunna hantera all 

lagerhållning samt all import och distribution både för grossist och e-handel 

verksamheten men detta alternativ valdes bort då alla företag var allt för dyra. Detta är 

dock ett framtida alternativ när volymerna och omsättningen blir större.  

 

Innan OLIOLI bytte till Jetshop så hade de en gratislösning för deras e-butik som heter 

Distansdata. Mia menar att när företag startar sin e-handel så är det ofta ett komplement 

till deras ordinarie verksamhet, i deras fall grossistverksamheten. Vid starten av e-

handeln är den självklart inte så lönsam och det kan vara en onödig press att dra på sig 

dyra månadskostnader på flera tusenkronor vid uppstartsskedet. Därför rekommenderar 

Mia att företag skall börja med en billig eller gratis enkel lösning för att vid ett senare 

skede när e-handel har börjat generera inkomster samt när företaget mer vet vad de vill 

ha för typ av lösning uppgradera sig till en mer avancerad och kostsam lösning.  

4.3 Délices de France 
 

Délices de France är i första hand ett grossistföretag med en inriktning emot franska 

delikatessvaror. Deras främsta kunder är olika typer av butiker men även restauranger är 

en kundgrupp. De har en e-handelsverksamhet där de säljer sina produkter till 

privatpersoner och 2012 så omsatte de totalt sätt cirka sex miljoner kronor och hade runt 

150 stycken sändningar från e-handelssidan i månaden. Délices de France har sitt kontor 

och lager i Älvsjö strax utanför Stockholm. Stéphane berättade att de arbetade extremt 

noga med förpackningen av deras produkter för att minimera transportskador vilket har 

resulterar i att de endast haft ett fåtal reklamationer under en tre års period.  

 

Délices de France har ett samarbete med DHL för deras distribution men arbetar även 

med posten vid mindre paket. De arbetade tidigare tillsammans med Schenker men de 

var inte särskilt nöjd med dem då de ansåg att de kostade för mycket samtidigt som de 

inte var så noggranna vid leveranserna. I dagsläget är det väldigt nöjda med den service 

som DHL erbjuder och upplever aldrig att det uppstår några problem. Délices de France 

erbjuder sina konsumenter en rad olika leveransalternativ såsom hemleverans, leverans 

till arbetet, leverans till DHL servicepoints samt möjligheten att hämta ut varorna 

kostnadsfritt på deras lager. Fraktkostnaderna för kunderna är 39 kronor och vid 
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beställningar över 500 kronor så är det kostnadsfritt. Leveranstiden för detta alternativ 

är mellan 1-2 dagar från att sändningen skickas iväg från lagret i Älvsjö. Hemleverans 

inom Stockholm kostar 69 kronor och är kostnadsfritt vid orders över 800 kronor och 

hemleveranser utanför Stockholm kostar 99 kronor och är kostnadsfria vid orders över 

1000 kronor, leveranstiden för detta alternativ är 1-3 dagar. För leverans till jobbet så 

kostar det 69 kronor och är kostnadsfritt vid orders över 800 kronor med en leveranstid 

på 1-3 dagar. De erbjuder även leveranser till Finland, Danmark och Norge men till en 

högre kostnad. Délices de France erbjuder inte några miljövänliga leveransalternativ. 

De skickar paket nästan varje dag under veckan men försöker att arbeta ifrån kontoret 

på måndagar och fredagar för att hantera administrativa uppgifter. 

 

Medelstorleken på ordern burkar ligga på cirka 400-500 koronor men vanligtvis så 

brukar kunderna lägga orders på över 500 kronor men det händer även att mindre orders 

läggs på cirka 200-300 kronor. Det vanligaste alternativet som kunderna väljer är 

leverans till servicepoints då det uppfattas som mer flexibilitet då de kan hämta upp 

paketen när de passar dem samt att de slipper vara tvungna att vara hemma vid en viss 

tidpunkt för att ta emot sändningen. De erbjuder sina kunder möjligheterna att spåra 

sina orders genom DHL hemsida då alla sändningsnummer skickas ut till kunderna när 

orderna skickas iväg. De tar alltså samma fraktpriser ut till sina kunder oavsett vad 

paket väger men de själva har fasta priser med DHL i olika viktintervaller. 

 

De erbjuder sina konsumenter kontaktmöjligheter via telefon och mail och för att 

minimera antalet frågor från kunder så erbjuder de mycket information om köpevillkor, 

leveransvillkor och produkter på deras hemsida. De få reklamationer de får hanterar det 

genom att snabbt, gratis och fraktfritt skicka iväg nya produkter utan att kräva något i 

retur. Stéphane menar att kunder oftast är väldigt ärliga och att de litar på sina kunder. 

 

Délices de France erbjuder sina kunder en rad olika betalningsalternativ såsom 

kortbetalning, banköverföring, Paypal och fakturabetalning. De samarbetar med kända 

företag som Payson och Paypal med deras betalningar samt att de erbjuder bra 

information om de olika betalningsalternativen och dess säkerhet.  

 

De har en väldigt automatiserad orderprocess från att ordern läggs till att den levereras. 

Deras e-handels plattform heter Prestashop och den genererar automatisk följesedel och 

fakturering ifall det alternativet väljs. Ifall en kund väljer fakturering så gör en manuell 

kreditupplysning först vilket egentligen är en av de få manuella hanteringarna i 

orderprocessen. I Prestashops administrationsverktyg så uppdaterar de produkters 

lagertillgänglighet och så fort en produkt hamnar på under fem i antal så tas den bort 

från hemsidan tills nya leveranser kommer in så ifall en produkt är slut i lagret så tas 

den automatiskt bort från sidan så att den ej går att beställa. Dock så har de en process 

som försöker säkerställa att produkter alltid finns på lagret men ifall det är förseningar 

på inleveranserna så kan det hända att visa produkter är slut på lagret. Leveranstiden 

från Délices de France leverantörer är cirka två till tre veckor lång.  

 

Délices de France har tidigare försökt att marknadsföra sig i tidningar men Stéphane 

anser att det inte har fungerat särskilt bra så i dagsläget använder de sig bara av 

sökordsoptimering samt genom deltagande på olika mässor. Stéphane menar att deras 

största konkurrens fördel är bredden på deras sortiment och att de är det ändå företaget i 

Sverige som har ett så brett utbud av Franska produkter. Délices de France har även en 

Facebook-sida där de förmedlar information och tips till sina kunder.  
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Idag så ger Délices de France förslag till relaterande produkter till en viss nivå men då 

det inte går per automatik så är det väldigt tidskrävande och därför finns denna funktion 

endast på ett fåtal produkter. De erbjuder inte heller kunderna förslag på köp baserat på 

deras tidigare köp eller vad andra kunder även har köpt som köpte den specifika 

produkten. Detta är något som de tycker saknas och som de skulle vilja få in på deras 

webb-butik samt att det skulle gå per automatik. Ifall en produkt är slut så erbjuder de 

inte sina kunder förslag på substitut främst av den anledningen till att de ej har flera 

typer av samma produkter. 

 

Stephane menar att det är en stor skillnad på om det är ett stor eller litet företag som 

börjar med e-handel och att företag ej skall räkna med att snabbt börja tjäna stora 

pengar. Han rekommenderar att företag skall göra något annat huvudsakligen och ha e-

handel som ett komplement. För han själv så är e-handel också ett utmärkt varufönster 

då många företag hittar hans hemsida och ser produkterna och kontaktar honom för att 

bli kunder hos hans grossistverksamhet. För att försöka erbjuda en bra servicenivå till 

sina kunder så försöker de tipsa mycket om nya produkter, lägga ut franska recept samt 

att de varje måndag skickar iväg ett nyhetsbrev. De presenterar även kundkommentarer 

som fungerar som rekommendationer för framtida kunder. Han menar att den svåraste 

och största utmaningen för att erbjuda en bra servicenivå är distributionen och att hitta 

en bra balans mellan priset och den erbjudna servicen.  

4.4 SCB  
 

Nedanstående karta visar Sveriges kommuner och total befolkning i varje kommun år 

2012. De gröna ringarnas storlek visar hur många invånare som bor i varje kommun, ju 

större cirkel desto fler invånare. I den högra delen av kartan som representerar norra 

Sverige går det att urskilja att Umeå, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå, Piteå och 

Luleå är de kommuner som har högst invånarantal, bland dessa har Piteå lägst antal (41 

078 st) och Umeå har flest (117 294 st). Kranskommunerna runt om Umeå är: Vindeln, 

Nordmaling, Vännäs, Robertsfors och Bjurholm, i dessa kommuner varierar 

befolkningen mellan ca 2400-8500 personer. (SCB, 2013). 

 

 
 

Figur 4. Karta över Sveriges befolkning. (SCB, 2013) 
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Statistik gällande år 2012 visar att av Sveriges drygt 9 miljoner invånare så befinner sig 

ca 3 miljoner i åldersintervallet 40-64 år. I Norrland med länen Jämtland, 

Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten inräknade, så bor det drygt 1,1 miljoner 

människor varav ca 287 000 av dessa befinner sig i samma åldersintervall. I Umeå 

kommun bor det ca 117 000 invånare och av dessa så är det ca 33 000 i åldersintervallet 

40-64 år. (SCB, 2013)  

 

Nedanstående karta visar medianinkomster för 2011 sett över hela Sverige uppdelat per 

kommun. De tre fält som ligger utanför själva Sverigekartan är uppförstoringar av 

kommuner kring Stockholms, Göteborgs och Malmöområdet. Den röda färgnyansen på 

kartan visar på hur medianinkomsterna i kommunerna skiljer sig. En starkare rödfärg 

innebär högre medianinkomst och en svagare rödfärg innebär lägre medianinkomst. Den 

klarröda färgen som merparten av kommunerna har innebär att medianinkomsten är 235 

tkr/person/år eller mer. Den mörkorangea färgen som t.ex. Storuman, Arjeplog och 

Jokkmokk har innebär att medianinkomsten är från 203 till ca 225 tkr/person/år. (SCB, 

2013). 

 

Kartan visar ganska tydligt att det finns fler antal kommuner i södra Sverige med högre 

inkomst. Men det finns ett antal kommuner i norra Sverige som har liknande 

medelinkomst som de södra kommunerna. Några exempel är Umeå: 239 tkr/person/år, 

Skellefteå: 236 tkr/person/år, Piteå: 239 tkr/person/år, Sundsvall: 245 tkr/person/år, 

Kiruna: 273 tkr/person/år, Lycksele: 227 tkr/person/år. I södra Sverige finns exempel 

som Uppsala: 237 tkr/person/år, Karlstad: 234 tkr/person/år och Jönköping: 241 

tkr/person/år. (SCB, 2013). 

 

 
 

Figur 5. Karta över Sveriges befolknings inkomst. (SCB, 2013) 
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Allt fler har tillgång till internet hemma och under 2012 så var det 6,6 miljoner personer 

vilket är 94 procent av befolkningen i åldern 16-74 år. Sedan 2005 så har samtliga 

åldersgrupper ökat sin tillgång till internet och den grupp som ökat mest procentuellt 

sett från 2005 är personer i åldersgruppen 55-74 år och glappet mellan dessa och övriga 

åldersgrupper har därför minskat under de senaste åren. Den vanligaste 

uppkopplingsformen är idag bredband och i åldern 16-74 år så har 88 procent en 

bredbandsanslutning till internet. (SCB, 2013, s. 11-12). Åtta av tio Svenskar använder 

internet varje dag där de vanligaste aktiviteterna är att skicka samt ta emot e-post, söka 

information om varor eller tjänster samt titta på nyhetssajter och använda sig av 

internetbank. (SCB, 2013, s. 13). 

 

De åldersgrupper som handlar mest över internet är 25-34 åringarna där 87 procent 

gjorde det under april 2011 – mars 2012 jämfört med den äldre åldersgruppen 65-74 där 

40 procent gjorde det (SCB, 2013, s. 21). En undersökning gjord av SCB visar att i 

åldersintervallet 45-75 år så var det drygt 37 procent som handlade över internet år 2011 

sett över hela riket (SCB, 2012, s. 38). Endast 4,5 procent av alla i åldern 45-74 

handlade mat över internet under 2012. Hushåll med barn handlar mer inom samtliga 

kategorier än vad hushåll utan barn gör och även inom livsmedelsbranschen där elva 

procent har handlat jämfört med hushåll utan barn där endast fem procent handlade mat 

över internet. (SCB, 2013, s. 22-23). Även personer med en högre månadsinkomst 

handlar mer över internet samt använder det oftare där 98 procent har tillgång till 

internet jämfört med 87 procent bland låginkomsttagarna. De handlar även mer mat och 

nio procent av alla höginkomsttagare har handlat mat över internet jämfört med fyra 

procent bland låginkomsttagarna. (SCB, 2013, s. 43-44). Med hög månadsinkomst 

räknas personer med inkomst på över 25000 kronor per månad och personer med en 

månads inkomst på under 25000 kronor klassificeras som personer med en låg inkomst.  

 

 
Tabell 2. Personers tillgång till internet. (SCB, 2013, s. 12). 

4.5 E-barometerns helårsrapport 2012  
 

E-handeln inom Sverige har växt och växer fortfarande i en snabb takt där branscher 

såsom sport/fritid växer mest följt av heminredning/möbler och hemelektronik. Totalt 

sätt så omsatte e-handeln 31,6 miljarder kronor 2012 jämfört med 27,7 miljarder 2011 

vilket är en ökning på 14 procent. Denna ökade tillväxt kan ses i konsumentbeteendet då 
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nästan sju av tio konsumenter handlade varor över internet under 2012 sista kvartal. 

(Svensk Distanshandel, 2013, s. 6-7). 

 

Konsumenter känner sig allt mer trygga att handla varor över internet vilket har hjälpt e-

handeln att växa. Varannan konsument känner att e-handeln har blivit säkrare under de 

senaste åren men dock så känner sig fortfarande varannan konsument ibland eller ofta 

orolig över säkerheten på internet. Detta har lett till att olika certifikat som till exempel 

Trygg e-handel har växt fram. Det som främst får kunder att känna sig säkra på internet 

är kända varumärken och att företagen erbjuder olika betalningsalternativ samt att det 

skall finnas kontaktuppgifter till företaget som är enkla att hitta. (Svensk Distanshandel, 

2013, s. 10-11).  

 
Tabell 3. Trygghetsfaktorer på e-handelsplats. (Svensk Distanshandel, 2013, s. 11)  

 

Allt fler personer handlar över internet och idag är det en allmänt erkänd 

försäljningskanal där nio av tio konsumenter någon gång handlat över internet samtidigt 

som tre av tio handlar över internet varje månad (Svensk Distanshandel, 2013, s. 14).  

 
Tabell 4. Hur ofta handlar konsumenter på internet? (Svensk Distanshandel, 2013, 

s. 15)  
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Folk handlar mest böcker, kläder och datatillbehör på nätet och motiven till att kunder 

handlar över internet är på grund av enkelheten följt av lägre priser och större och bättre 

utbud. Inköpspreferenserna förändras beroende på ålder och kön där män köper oftare 

samt att äldre personer inte köper lika mycket kläder över nätet men böcker är 

fortfarande vanligast inom alla åldersgrupper. (Svensk Distanshandel, 2013, s. 16-18). 

 

  
Tabell 5. Vad handlar konsumenter på internet? (Svensk Distanshandel, 2013, s. 16)  

  

De personer som handlar mest frekvent över internet är yngre personer inom 

åldersgruppen 18-29 år. Men den vanligaste kundgruppen som handlar över internet är 

äldre gifta par i 50-64 års-åldern som bor i mindre städer utan hemmaboende barn.  

Andra stora kundgrupper är barnfamiljer som är nyinflyttade i villor utanför större 

städer, köpstarka familjer i villaförorter samt stora barnfamiljer. (Svensk Distanshandel, 

2013, s. 18-20). 

 

De personer som handlar mest är folk som bor uppe i Norrland och främst i inlandet där 

orter som Storuman, Sorsele, Jokkmokk, Arjeplog och Malå toppar listan. Hushåll i 

dessa kommuner beställer över tio paket om året i genomsnitt vilket kan jämföras med 

åtta paket eller färre i många av kommunerna i södra Sverige.. Dessa kommuner handlar 

betydligt mer per hushåll än de södra kommunerna runt om storstäderna och i Skåne. 

Detta illustreras på nedanstående bild där vi kan se hur många paket om året ett hushåll 

beställer i genomsnitt i varje kommun. (Svensk Distanshandel, 2013, s. 19). 
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Figur 6. E-handel i Sverige. (Svensk Distanshandel, 2013, s. 19)  

 

Det som är den viktigaste källan för konsumenter vid handel över nätet är vänner och 

bekanta och hur de har upplevt själva tjänsten. En anledning till detta är framväxten av 

de sociala medierna där personer lätt kan dela med sig av sina erfarenheter och 

åsikter. Även olika typer av jämförelseshemsidor är viktiga källor för konsumenter och 

som avgör ifall de skall handla på en e-butik eller inte och hela 54 procent nämner att 

detta är en viktig källa för dem. Men de traditionella kanalerna är fortfarande viktiga då 

sex av tio hushåll tar del av dessa erbjudanden men detta är något som företagen har 
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missat då de främst använder sig av sökordsoptimering och sociala medier samt 

nyhetsbrev för att marknadsföra sig till sina kunder och bara 17 procent använder sig 

idag av direktreklam. (Svensk Distanshandel, 2013, s. 22-23). 

 

 
Tabell 6. Källor för konsumenter vid e-handel. (Svensk Distanshandel, 2013, s. 23)  

 

Det som avgör ifall en konsument skall handla ifrån en sida är en rad olika faktorer där 

de mest betydelsefulla är att totalpriset tydligt framgår, att det skall vara lätt att hitta på 

hemsidan och att det finns mycket lättillgänglig information om de olika produkterna. 

(Svensk Distanshandel, 2013, s. 25). 

 
Tabell 7. Vilka faktorer får konsumenter att handla. (Svensk Distanshandel, 2013, s. 

25)  

 

En utmaning för företag har alltid varit att konvertera en besökare till en köpande kund 

och det företagen tycker är det viktigaste för att öka konverteringsgraden är kundens 

trygghet samt att betalningarna går smidigt och enkelt (Svensk Distanshandel, 2013, s. 

25).  
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Tabell 8. Faktorer för att öka konverteringsgraden. (Svensk Distanshandel, 2013, s. 

25)  

 

Kunderna föredrar att betala med hjälp av faktura vid e-handel även fast detta 

betalningssätt minskat från föregående år. Fakturabetalning är också vanligast hos äldre 

konsumenter. Anledningen till att fakturabetalning väljs är för att det upplevs som 

säkrast följt av tjänster såsom Paypal och Payson samt direktbetalning via bank. Den 

främsta anledningen till att kunder väljer kortbetalning är för att det är smidigt och 

enkelt. (Svensk Distanshandel, 2013, s. 29).  

 

 
Tabell 9. Föredragna betalningsalternativ. (Svensk Distanshandel, 2013, s. 29)  

 

Snabba leveranser, bra returhantering, lättillgängliga utlämningsställen och avisering 

via sms är viktiga aspekter för kunder när de handlar över internet. De flesta kunderna 

förväntar sig få sin order levererad inom tre till fem dagar. Avisering via SMS är den 

vanligaste formen och föredras av hela 79 procent av alla konsumenter. (Svensk 

Distanshandel, 2013, s. 30-31). Två av tre konsumenter anser att leveransalternativen är 

viktiga vid val av webb-butik och majoriteten av konsumenterna vill antagligen få 

paketet hemlevererat i brevlådan eller hämta ut det själv på en servicepoint. (Svensk 

Distanshandel, 2013, s. 33-35).  
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Tabell 10. Förväntad leveranstid. (Svensk Distanshandel, 2013, s. 31)  

 

De är inte många företag som erbjuder fri frakt utan de flesta företagen använder 

beloppsgränser där det är fri frakt över en vis orderstorlek samt att vissa företag 

erbjuder fri frakt i olika kampanjer. Detta verkar inte heller vara ett krav hos 

konsumenterna då sex av tio aldrig avbrutit ett köp på grund av tillkommande 

fraktkostnader. Konsumenterna verkar även vilja ha en flexibilitet i leveransen där de 

föredrar hemleveranser för tyngre produkter såsom tv och kylskåp och leveranser i 

brevlådan för böcker, dataspel och kosmetika samtidigt som de föredrar att hämta sina 

paket hos postombud vid köp av mobiltelefoner eller kläder. (Svensk Distanshandel, 

2013, s. 34-35).  

 

Den produktgrupp som företagen tror kommer öka mest under 2013 är 

livsmedelsbranschen som idag omsätter 300 miljarder kronor i Sverige och har mindre 

än en procent av sin omsättning över internet. Ifall det endast blir en ökning med en 

procentenhet av handel med livsmedel över internet så kommer hela e-handeln växa 

med tio procent. Företagen tror att de största utmaningarna med e-handeln i framtiden 

kommer vara att nå kunderna då konkurrensen ökar då fler utländska e-handelsföretag 

når den svenska marknaden. En annan stor utmaning kommer vara logistiken då 

kunderna har allt högre krav när det gäller valfrihet, snabbhet, returer och tillgänglighet. 

(Svensk Distanshandel, 2013, s. 5, 52-53).  

4.6 Mat på nätet 2012 
 

Dagligvaruhandeln över internet har ökat under de senaste åren och under 2009 så 

svarade åtta procent av respondenterna att de hade handlat mat över internet jämfört 

med 13 procent år 2012 och ca 20 procent av undersökningsobjekten tror att de kommer 

handla mat via internet år 2013. Företag som säljer mat via internet brukar delas in i tre 

olika kategorier: webbutiker med fullt varusortiment, webbutiker med färdiga kassar för 

middagslösningar och webbutiker som erbjuder varor inom speciella fack. (Svensk 

Distanshandel, 2012, s. 6) 
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Tabell 11. Handeln av mat över internet. (Svensk Distanshandel, 2012, s. 6)  

 

Trots den fortsatta ökningen av handel på internet är det fortfarande en relativt liten del 

av handeln via internet som består av dagligvaror (Svensk Distanshandel, 2012, s. 6). 

Anledningen till att konsumenter inte väljer att handla sin mat via internet är främst av 

den anledningen att konsumenterna vill se de varor som de köper (Svensk 

Distanshandel, 2012, s. 8-9).  Ca 30 procent av undersökningsobjekten ser det som en 

nackdel att dem får betala frakt för det dem handlar (Svensk Distanshandel, 2012, s.9).  

 

Undersökningen visar att 40 procent tycker att fraktpriset ska ingå i det totala priset när 

mat handlas på internet. Vidare så tycker ca 37 procent att frakten bör ingå i priset om 

konsumenten handlar mat för en viss summa. Ingen av undersökningsobjekten var 

villiga att betala mer än 150 kr i frakt när de handlar mat via internet och 19 procent var 

villiga att betala mellan 20-50 och endast tre procent var villiga att betala mellan 50-100 

kronor. (Svensk Distanshandel, 2012, s. 7-8).  

 

De största fördelarna med att handla mat via internet enligt denna undersökning är att 

konsumenten sparar tid, slipper bära tunga matkassar, slipper handla i trånga butiker 

och att konsumenten kan handla vid den tidpunkt då det passar dem bäst (Svensk 

Distanshandel, 2012, s.10). Företagen som deltog i denna undersökning tror att handeln 

av mat via internet kommer att öka i framtiden (Svensk Distanshandel, 2012, s.14). De 

utmaningar som företagen främst ser med att sälja mat över internet är att omvända 

konsumenternas attityd till denna typ av handel istället för det traditionella sättet att 

handla mat på. Det är också en utmaning att orderplockningen tar lång tid och att 

packning av olika typer av varor, så som kylda och torra, som ska vara i samma kasse är 

svårt att göra samtidigt. Vidare upplever företagen att det inte är lätt att bestämma sig 

för hur ofta dem ska skicka orderna ut till sina kunder, d.v.s. om det ska vara på 

bestämda dagar i veckan eller om det ska hållas flexibelt. (Svensk Distanshandel, 2012, 

s. 14-15).  

 

Handel av matvaror via internet anses fortfarande vara i begynnelsestadiet men 

statistiken visar att fler och fler konsumenter väljer att testa att handla mat via internet. 
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Utvecklingen tros fortsätta i samma riktning de kommande åren. (Svensk 

Distanshandel, 2012, s. 16). Nedan visas en uppskattad omsättning av matvaruhandel 

via internet de senaste åren:  

 

 
Tabell 12. Omsättning av dagligvaror på internet. (Svensk Distanshandel, 2012, s. 

16)  

4.7 Frakt och distributions bolag  
 

Nedan presenteras de företag som vi ansåg kunde erbjuda den typen av tjänster som 

DUÅ efterfrågar till rimliga priser. Företag som LinCargo valdes bort då det skulle bli 

allt för dyrt att använda dem som distributör av kylda varor i vår tilltänkta volym. Det 

alternativ som de kunde erbjuda som var rimligt i form av pris var att samköra 

produkterna med leveranser till lokala butiker såsom Ica och COOP men att de då 

krävdes individuella avtal med samtliga butiker samt att dessa måste kunna anordna 

uthämtning av alla varor. Vi ansåg att detta inte hade varit hanterbart för ett mindre 

företag som DUÅ då det skulle innefatta relativt höga kostnader samt mycket 

administrativt arbete. Som vi nämnde i metodavsnittet så är informationen som 

presenteras nedan hämtad från företagens hemsidor, mail- och telefonkontakt med 

säljare samt offerter från de olika företagen. 

4.7.1 Bussgods 

 

Bussgods är en ekonomiskförening som transporterar gods över hela Sverige i bussar 

och det sker till högsta del i befintlig busstrafik för privatpersoner. Detta resulterar i att 

Bussgods är ett väldigt miljövänligt transportalternativ då de samkör både paket och 

personer. Bussgods erbjuder sina kunder avisering via antagligen e-mail eller telefon 

när paketen har ankommit men eftersom de går i en befintlig linjetrafik så kan 

mottagaren enkelt kolla upp när sändningen kommer fram genom att kolla på 

tidtabellen. De erbjuder även möjligheten att spåra sändningen över deras hemsida via 

orderns sändningsnummer.  

 

De erbjuder ett bokningssystem online där avsändaren kan skriva ut fraktsedlar och 

boka frakter. Avsändaren kan välja att lämna produkterna fysiskt vid bussterminalen i 

Umeå eller så kan de ringa och beställa en upphämtning från önskad adress i Umeå. 
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Mottagaren kan välja att antagligen hämta ut paketet vid den bussterminal godset 

ankommer till eller beställa en hemleverans inom tätort. Bussgods erbjuder kostnadsfri 

hemkörning till kund inom Storuman, Tärnaby, Norsjö, Dorotea, Vilhelmina, Sorsele, 

Skellefteå, Umeå, Lycksele, Åsele, Malå, Vindeln och 

till övriga orter tillkommer tillägg för utkörning (inom tätort) som baseras på vikt. 

Priserna för hämtning och utkörning kostar 52 kronor för 1-35 kilo och 76 kronor för 

36-100 kilo. 

 

Bussgods erbjuder även en kyld transport då alla deras bussar är utrustade med kylrum 

samt att nästan alla deras terminaler inom Norrland har ett kylrum. Ifrån Umeå 

Bussterminal så har de dagliga avgångar till samtliga orter i Norrland och det mesta som 

levereras till terminalen innan klockan tolv skickas iväg samma dag och i annat fall 

skickas det iväg under nästkommande förmiddag. De har även ett samarbete med Finska 

bussgods så varor kan skickas mellan Sverige och Finland också.  

 

De priser som Bussgods kunde erbjuda var rabatterade med 20 procent från original 

priserna och är presenterande i nedanstående tabell och är hämtade från den offert som 

vi fick. Ifall sändningarna skall vara varma eller kylda så tillkommer 25 procent på 

priset. Vi fick priser för upp till 100 kg men då vi ej anser att en sändning kommer väga 

mer än 15 kilo så tog vi endast med priser upp till just 15 kilo. Priserna nedan är 

hämtade från den offert vi fick från Bussgods och är exklusive moms och inklusive 

tillägget för kylda varor. Denna taxa gäller för de fyra nordligaste länen alltså 

Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.  

Vikt 

kg 

Volym 

m3 

1-6 mil                     

Norr och 

Västerbotten 

6-14 mil                     

Norr och 

Västerbotten 

Över 14 mil                      

Norr och 

Västerbotten 

Rikstaxan            

Övriga 

Sverige 

1   67,5:- 81,25:- 100:- 125:- 

3 

 

76,25:- 98,75:- 110:- 135:- 

5   86,25:- 100:- 122,5:- 150:- 

10 0,03 100:- 136,25:- 157,5:- 195:- 

15 0,05 118,75:- 158,75:- 192,5:- 235:- 

 
Tabell 13. Fraktpriser från Bussgods.  

4.7.2 DHL 

 

DHL Sverige är en del av den globala logistikkoncernen Deutsche Post DHL som 2010 

hade en omsättning på 51 miljarder euro. DHL erbjuder allt från express sändningar, 

båtfrakter, tullhanteringar till hantering av varulager och kundanpassade 

logistiklösningar. DHL har cirka 1300 olika ombud som täcker hela Sverige som de 

kallar DHL Service Points där deras kunder kan hämta ut sina paket. DHLs transporter 

är klimatsmarta vilket innebär att de kompenserar för den koldioxid de släpper ut. DHL 

erbjuder sina kunder avisering via sms och e-mail samt att de erbjuder sina kunder 

möjligheten att spåra paketen via sändningens sändningsnummer. DHL erbjuder ett 

online bokningsverktyg som heter DHL multishipping där användaren kan boka sina 

frakter och skriva ut fraktsedlarna. DHL har gratis upphämtning för deras leveranser 

och erbjuder både leverans till hemadresser och till Service Points. DHL kan dock inte 

erbjuda en kyld transport i den volym som DUÅ efterfrågar till rimliga priser. Den 
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tjänst som är bäst lämpad för DUÅ är DHL Service Points där kunderna själva får 

hämta ut sändningarna hos de olika ombuden.  

DHL var inte villiga att erbjuda några priser till oss så de priserna vi presenterar här är 

deras standard priser för företag. Priset nedan är exklusive moms och drivmedelstillägg. 

 

 

Vikt (Kg) 
Pris 

(SEK/Kolli) 
Vikt (Kg) 

Pris 

(SEK/Kolli) 

1- 81 6- 130 

2- 81 7- 130 

3- 81 8- 130 

4- 100 9- 130 

5- 100 10- 130 

 
Tabell 14. Fraktpriser från DHL.  

4.7.3 Schenker 

 

Företaget Schenker startades för ca 100 år sedan i Wien. Schenker är ett logistikföretag 

som erbjuder transporter på väg, järnväg, vatten och i luften, företaget erbjuder även 

konsulttjänster och lösningar för lager. Schenker är verksamma runt om i hela världen. 

Företagets övergripande mål är att bli världens mest hållbara logistikleverantör ur 

miljösynpunkt. För att uppnå detta mål är Schenker medlem i KNEG, som står för 

Klimatneutrala godstransporter på väg. KNEG är ett samarbetsprojekt där företag som 

Preem AB, Volvo Lastvagnar AB och Vägverket också ingår. Huvudsyftet för detta 

projekt är hur transportbranschen ska kunna minska sin klimatpåverkan genom att ha 

effektiva transporter, effektiva fordon, effektiv bränsleproduktion och utökad 

användning av förnybara drivmedel.  

 

För företag som säljer varor till privatkunder via internet så rekommenderas tjänsten DB 

Schenker Privpak. Denna tjänst innefattar leverans till ombud eller direkt hem till 

kundens adress, privatkunden blir även aviserad om när paketet har kommit fram. 

Leveranstiden för privpak är 2-4 dagar från att sändningen skickas. Schenker erbjuder 

också en tjänst som heter DB Schenker coldsped, denna tjänst innefattar tempererade 

fraktlösningar inom Sverige med fordon som har kyl- och frysaggregat. Coldsped kan 

endast levereras till Schenkers olika terminaler och inte till konsumenters hemadresser 

eller olika ombud. DB Schenker lämnade följande offert och priser för Privpak och 

Coldsped efter att vi kontaktade dem. Priserna nedan är exklusive moms och 

drivmedelstillägg. Priserna för Privpak gäller till alla ombud inom Sveriges gränser. 

 

Privpak ombud: 

Vikt (Kg) 

Pris 

(SEK)/sändnin

g 

Vikt (Kg) 

Pris 

(SEK)/sändnin

g 

1- 51 9- 69 

3- 55 12- 76 

5- 58 15- 82 

7- 63 20- 93 
 

  

 

Tabell 15. Fraktpriser från Schenker.  
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Coldsped:  

 

Med Coldsped kostar det 177 kronor för en sändning i viktintervallet 1-9 kg inom 

sträckan 20-1300 km. Till varje sändning i Coldsped tillkommer mottagarfrakttillägg på 

40 kr och expeditionsavgift på 19 kr. Exempel: En sändning som ska skickas 120 km 

med en vikt på 5 kg kostar 177+40+19= 236 kr  

4.7.4 Posten 

 

Posten AB är ett logistikföretag som ägs gemensamt av Danska och Svenska staten. 

Företaget hade 2011 en omsättning på ca 39 miljarder kronor och huvudkontoret hittas i 

Solna. En av de många tjänster som Posten erbjuder är Mypack, denna tjänst riktar sig 

till företag som vill skicka paket till privatkunder i Norden. Paketen skickas till det 

ombud som är närmast kunden där kunden själv kan hämta ut paketet, denna tjänst 

fungerar på samma sätt oavsett om paketet skickas inom Sverige eller till Norge, 

Danmark och Finland. Leveranstiden varierar mellan 1-6 dagar beroende på vart paketet 

skickas. Privatkunderna kan välja mellan att få avisering med sms, e-post eller via brev 

när varan har nått fram till ombudet. Posten arbetar med miljö inom många områden 

bl.a. så används tåg, cyklar och andra miljövänliga transportsätt i så hög utsträckning 

som det går. Posten jobbar ständigt med att energieffektivisera sina lokaler och förnyar 

sina fordon löpande. 

 

För paket under två kilo så erbjuder posten tjänsten Varubrev som kan skickas antingen 

som första klass och levereras redan dagen efter inlämningsdagen eller ekonomi som 

når mottagaren inom tre dagar efter inlämningsdagen. De erbjuder även fraktalternativet 

klimatekonomiskt som levereras till mottagaren redan dagen efter sändningstillfället och 

för vissa undantagsorter levereras det inom tre dagar. Varubreven delas ut till 

mottagarens brevlåda och ifall paketet är för stort så levereras de till närmaste ombud 

där mottagaren kan hämta ut brevet efter att de fått en avisering.  

 

Posten erbjuder deras kunder tillgång till deras bokningsverktyg online som heter 

Pacsoft där kunderna kan spåra sändningar, skriva ut fraktorders och föravisera sina 

försändelser. Posten ger inga rabatter till sina avtalskunder om de inte kommer upp i 

mycket höga volymer och de priser de gav till oss var för Varubrev upp till två kilo och 

Mypack för sändningar över två kilo. Samtliga priser är exkl. moms men 

bränsletillägget är inräknat.  

 

  
 

Varubrev 1:a 

klass 

Varubrev 

Klimatekonomiskt 

Varubrev 

Ekonomi 

Tjänst Vikt 

Pris 

(SEK/Kolli) 

Pris  

(SEK/Kolli) 

Pris 

(SEK/Kolli) 

Varubrev 150-250 gram 19,5 19 18 

Varubrev 251-500 gram 29,35 28,85 27,85 

Varubrev 501-1000 gram 39,7 39,2 37,7 

Varubrev 1-2 kg 59,25 58,75 56,25 

Mypack 3 kg 112 n/a n/a 

Mypack 5 kg 136 n/a n/a 

Mypack 10 kg 181 n/a n/a 

 
Tabell 16. Fraktpriser från Posten 
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4.7.5 Bring  

 

Bring är en del av Posten Norge och är främst inriktade mot företag i Norden och deras 

logistikbehov. De erbjuder sina kunder en rad tjänster inom post, paket, lagerhållning 

samt kylda och frysta lösningar för transport och lagerhållning. De kan erbjuda både 

hemleveranser och leverans till något av deras 4000 olika ombud i Norden. De erbjuder 

sina kunder avisering via SMS, e-mail, telefon eller brev. De har även en 

spårningsfunktion via deras hemsida där kunderna kan se över statusen för deras order. 

Bring har en beräknad leveranstid på cirka 1-3 dagar efter att de har hämtat upp paketet 

kostnadsfritt från avsändarens adress.   

 

Bring återkom aldrig till oss med några rabatterade avtalspriser så de priser som följer 

nedan är deras standard priser till företag och dessa är exklusive moms och 

bränsletillägg.  

 

Vikt (Kg) 
Pris 

(SEK/Kolli) 
Vikt (Kg) 

Pris 

(SEK/Kolli) 

1- 115,5 6- 153 

2- 123 7- 160,5 

3- 130,5 8- 168 

4- 138 9- 175,5 

5- 145,5 10- 183 

 

Tabell 17. Fraktpriser från Bring.  

4.7.6 Cykelbudet 

 

Cykelbudet i Umeå är ett lokalt transportbolag som erbjuder transport via cykel. För 

tillfället har företaget 4 stycken cyklister som dagligen cyklar runt i Umeå och levererar 

paket oavsett vilken tidpunkt på året. Cykelbudet har idag ca 1000 kunder och ägs av 

logistikföretaget NSA. Cykelbudet kan leverera allt från ritningar till mat med sina 

cyklar, för tyngre varor och längre sträckor så använder de sig av sin skåpbil. 

Cykelbudet kan leverera paket inom intervallet 30 minuter till 4 timmar beroende på 

vilken tjänst som väljs. Fasta körningar kan också beställas.  

 

Efter kontakt med Cykelbudet erhöll vi nedanstående priser. Tjänsten Express innebär 

att sändningen levereras inom 30 minuter efter beställning, Standard innebär leverans 

inom 1 timme och Budget innebär att sändningen levereras inom 4 timmar. Samtliga 

priser gäller inom Umeå tätort med cykel som transportalternativ. Priserna är angivna 

exklusive moms och är hämtade ifrån den offert vi fick ifrån Cykelbudet.  

 

Tjänst:  

 

 
 

Pris:  

 

Leveranstid:  

 

     Express: 

 

150 SEK 30 min 

 

     Standard:  100 SEK 1 timme  

 

     Budget:  

 

70 SEK 4 timmar  
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4.7.7 Transport ramavtal 

 

Pluskontot startade 2004 och är ett företag som arbetar med att ordna bättre fraktavtal 

för företag. Pluskontots affärsidé är att samla ihop så många kunder som möjligt för att 

på så viss kunna avtala om så bra priser som möjligt med fraktbolaget DHL. För att bli 

medlem i Pluskontot får företag betala en årsavgift på 990 kr exkl. moms. När ett 

företag har blivit medlem i Pluskontot får företaget ett eget kundnummer hos DHL och 

får ta del av bättre priser och villkor. Medlemskapet innefattar också bättre priser och 

avtal med företag som Länsförsäkringar, UC, Europcar, Klarna och Statoil m.fl.  

 

Lessmore samlar ihop många företag för att på så vis kunna förhandla om bra priser 

med olika leverantörer. Lessmore har idag ca 40 000 medlemmar. Lessmore förhandlar 

med leverantörer som de anser vara relevanta för deras medlemmar. För att bli medlem i 

Lessmore betalar medlemmarna 1200 kr (Leverantörspaketet). I Leverantörspaketet 

ingår upphandlade ramavtal med fraktbolag som DHL, Posten och DSV. Som medlem i 

Lessmore kan medlemmarna även ta del av upphandlade avtal med t.ex. Vattenfall, 

Scandic, Visma och Trygghansa.  

 

Fraktnätverket är en del av Svenska Handelsgruppen AB och har idag över 600 företag 

som medlemmar. De erbjuder sina medlemmar centralförhandlade fraktavtal med 

förmånliga priser till en engångskostnad av 2 900 kronor exkl. moms och har alltså inga 

årsavgifter. De erbjuder ett heltäckande avtal med DHL med både pall och stycke 

försändelser till och från företag samt sändningar via DHL Service Point. Medlemmarna 

får ett eget kundnummer hos DHL samt tillgång till deras online verktyg DHL 

multishipping.  

 

De offerter vi fick från dessa tre företag är för priser med DHL Service Point och är 

exkl. moms samt drivmedelstillägg.  

 

Fraktnätverket Lessmore Pluskontot 

       Vikt 

(kg) 

Volym 

(kbm) 

Pris 

(SEK/Kolli) 

Vikt 

(Kg) 

Pris 

(SEK/Kolli) 

Vikt 

(Kg) 

Pris 

(SEK/Kolli) 

1- 0,004 44 1- 43 1- 41 

2- 0,007 44 2- 43 2- 41 

3- 0,011 44 3- 43 3- 41 

4- 0,014 50 4- 50 4- 47 

5- 0,018 50 5- 50 5- 47 

6- 0,021 57 6- 55 6- 52 

7- 0,025 57 7- 55 7- 52 

8- 0,029 57 8- 55 8- 52 

9- 0,032 57 9- 55 9- 52 

10- 0,036 57 10- 55 10- 52 

 

Tabell 18. Fraktpriser ramavtal.  
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5.0 Analys och diskussion 
 

I detta avsnitt så kommer vi att analysera och diskutera vår data och med hjälp av denna 

besvara vår problemformulering Hur skall DUÅ nå kundgrupper via sin e-handel 

samtidigt som de bibehåller sina värderingar och servicenivå? 

 

För att enklare strukturera upp analysen så kommer vi att dela upp vår 

problemformulering i två delfrågor, hur skall DUÅ nå kundgrupper via sin e-handel? 

Den andra delfrågan blir således hur de samtidigt skall bibehålla sina värderingar och 

servicenivå?  

 

Analysen kommer inledas med att vi diskuterar och analyserar DUÅ:s kundgrupp 

genom att segmentera dessa för att bättre förstå deras beteende, lokalisering och 

köpmönster. När vi har fastställt vart kunderna är lokaliserade samt bättre förstått deras 

beteende så kommer vi analysera och diskutera hur DUÅ skall lösa den fysiska 

distributionen och hur de skall göra detta med en god servicekvalitet samtidigt som de 

behåller sina värderingar. Då distributionsservice är en viktig del i den övergripande 

servicen vid e-handel så kommer en del av de serviceelement från distributionen som 

ligger i företagets egen kontroll diskuteras tillsammans med e-servicen. De element som 

ligger inom distributörernas/speditörens kontroll kommer att diskuteras närmare under 

distributionsdelen.  

5.1 Analys av kundbeteende och lokalisering  
 

För att bryta ner en större marknad i mindre delar kan företag segmentera denna efter 

bland annat beteendemässiga, psykologiska och profilmässiga faktorer (Jobber & Fahy, 

2009, s. 110). För att segmentera marknaden åt DUÅ så har vi använt oss av 

beteendemässiga och profilmässiga faktorer, detta då vi ansåg att det skulle vara allt för 

komplicerat att segmentera efter psykologiska faktorer såsom livsstil eller personlighet 

då det är svårt att samla denna typ av information från konsumenter.  

 

Vi har valt att segmentera marknaden utifrån konsumenters köpbeteende inom e-handel 

samt profilmässiga faktorer såsom ålder, inkomst och geografisk lokalisering 

DUÅ säger att deras största kundgrupp är i åldern 45-65 med en högre inkomst samt att 

de har ett intresse för mat. En annan stor kundgrupp är barnföräldrar inom åldern 40-45 

som är medvetna om vilken typ av mat de äter och vad den kommer ifrån. Vi har i våra 

egna observationer från deras butik fått uppfattningen av att dessa två kundgrupper 

stämmer bra överens med de kunder vi som mest frekvent har sett besöka deras butik. 

På nedanstående karta som är hämtat ifrån Svensk Distanshandels rapport (2013, s. 19) 

ser vi att folk i Norrland med kommuner såsom Storuman, Sorsele, Jokkmokk, Arjeplog 

och Malå är de som handlar mest frekvent över internet med ett genomsnitt på över tio 

paket per år.  
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Figur 7. Sammanställning av kartor. 

 

Idag är DUÅ endast verksamma i Umeå som har en befolkning på cirka 117 000 

personer varav cirka 33 000 av dessa befinner sig i åldersintervallet 40-64 år (SCB, 

2013). I Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten finns det drygt 1,1 

miljoner människor varav 287 000 av dessa är mellan 40-64 år gamla (SCB,2013). 

SCB:s undersökning (2012, s. 38) visar att cirka 37 procent i åldersgruppen 45-74 år 

handlade över nätet år 2011. Detta åldersintervall är inte exakt samma som DUÅ:s 

huvudsakliga kundgrupp som är mellan 40-65 år, men det är nära nog för att 37 procent 

kan vara representativt även för DUÅ:s huvudsakliga kundgrupp. Detta innebär att i 

Umeå så finns det ungefär 12 000 personer som handlar varor på internet och är mellan 

40-64 år gamla. I Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län, d.v.s. i 

större delen av Norrland finns det då lite drygt 106 000 personer som handlar varor via 

internet och är mellan 40-64 år. Detta innebär att det finns potentiellt 106 000 personer i 

Norrland som matchar DUÅ:s kundgrupp sett till ålder och som handlar varor via 

internet. Detta tal kan även vara något högre i Norrland då personer därifrån handlar 

mer över internet än vad resten av Sverige gör då den procentsiffra som användes var 

för hela Sverige samt att e-handel har ökat sedan 2011. I Sverige 2012 så handlade 4,5 

procent av alla i åldern 45-74 mat över internet (SCB, 2013, s. 36). Äldre personer har 

blivit en allt viktigare kundgrupp för företag då de är friskare och har mer fritid än förr 

samt att de ofta har en högre inkomst än yngre personer (Jobber & Fahy, 2009, s. 113).  

 

Genomsnittsinkomsterna är lägre i Norrland än i storstäderna Stockholm, Göteborg och 

Malmö som vi kan se i överstående karta (SCB, 2013) dock så håller kustkommunerna i 

Norrland relativt jämna steg med södra Sverige. Som vi också kan se på kartan så har 

inlandskommunerna i Norrland något lägre genomsnitts inkomst men samtidigt är det 

dessa kommuner som handlar mest över internet. Norrland är glesbefolkat jämfört med 

resterande Sverige där resterande 8,4 miljoner av Sveriges befolkning bor. Detta har lett 

till att utbudet på varor inom olika områden är större vilket resulterar i att konkurrensen 

samt det lokala utbudet är betydligt högre i södra Sverige och framförallt i 

storstadsområdena än i Norrland. 
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Personer med en högre månadsinkomst handlar mer över internet samt använder det 

oftare där 98 procent har tillgång till internet jämfört med 87 procent bland 

låginkomsttagarna. De handlar även mer mat och nio procent av alla höginkomsttagare 

har handlat mat över internet jämfört med fyra procent bland låginkomsttagarna. (SCB, 

2013, s. 43-44). En annan stor kundgrupp för DUÅ var barnfamiljer och även dessa 

handlar mer mat över internet än familjer utan barn där elva procent har handlat jämfört 

med hushåll utan barn där endast fem procent handlade mat över internet (SCB, 2013, s. 

43-44). 

 

DUÅ säger att det finns många kunder inom Umeå som skulle vara intresserade av att 

handla från deras e-butik. DUÅ menar att kunder i Umeå vill handla i deras e-butik för 

att främst spara tid då många inte har tid eller ork att åka till butiken för att handla varor 

och att de istället skulle vilja handla allt hemma över internet och få det hemlevererat 

eller att åka ner och hämta upp sina varor färdigpackade och färdigbetalda. Detta ligger 

i linje med vad konsumenterna i Svensk handels undersökning tycker är de största 

anledningarna till att handla mat över internet vilket enligt dem var att spara tid, slippa 

bära tunga matkassar, slippa handla i trånga butiker och att de kan handla vid den 

tidpunkt då det passar dem bäst (Svensk Distanshandel, 2012, s. 10-11).  

 

Barriären till handel över internet har enligt SCB (2013, s. 11-12) minskat under de 

senaste åren då fler har tillgång till internet. Det har även blivit mer accepterat och att 

det uppfattas som säkrare att handla online (Svensk Distanshandel, 2013, s. 10-11). Idag 

har 94 procent av Sveriges befolkning tillgång till internet hemma och den grupp som 

ökat mest är personer inom i åldern 55-74 år där 2005 cirka 70 procent hade internet 

hemma jämfört med cirka 85 procent idag SCB, 2013, s. 11-12). E-handeln har växt 

kraftigt de senaste åren och under det sista kvartalet 2012 så handlade sju av tio 

konsumenter på internet (Svensk Distanshandel, 2013, s. 6-7). Produktgruppen som 

företag tror kommer växa mest inom e-handel 2013 är livsmedelsbranschen (Svensk 

Distanshandel, 2013, s. 53). 

5.1.1 Diskussion om kundbeteende och lokalisering  

 

DUÅ har en huvudkundgrupp som befinner sig inom åldern 40-65 med en högre 

inkomst och personer med ett matintresse vilket är ett väldigt brett segment som kan 

befinna sig över hela Sverige. Då det är komplicerat att sortera kunder efter intressen så 

menar vi att det är lämpligt att rikta in sig på områden där utbudet på mat är mindre som 

en segmenteringsstrategi då områden med ett högre lokalt utbud är mindre angelägna att 

handla mat över internet. Detta är fallet i mindre orter bland annat i Norrland och detta 

ligger i linje med vad DUÅ själva säger som menar att mindre orter som Lycksele och 

Husum där konsumenterna får nöja sig med en mindre Ica eller COOP butik kan vara 

områden där deras konsumenter för e-handeln befinner sig. En anledning till att 

konsumenter i kommuner i Norrland förlitar sig till e-handel för att köpa produkter som 

de vill ha och behöver är för att de har ett mindre lokalt utbud. I södra Sverige finns det 

ett högre utbud av varor och därför högre konkurrens om kunderna vilket gör det 

svårare att nå dessa med e-handel. 

 

DUÅ:s kundgrupp har en högre genomsnittsinkomst och genomsnittsinkomsten är högst 

främst i storstäderna men då personer i Norrland har ett köpbeteende som skiljer sig 

från södra Sverige i den mening att de köper mer produkter över internet så är dessa 

även potentiella konsumenter för DUÅ. Med detta menar vi att även ifall DUÅ skulle 
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rikta in sin e-handel till Stockholm så hade det inte nödvändigtvis betytt att det skulle 

vara mer framgångsrikt bara för att medelinkomsten är högre i Stockholm då just 

utbudet är större och konkurrensen högre inom detta område. Konsumenter i Stockholm 

kan enklare få tag på liknande produkter som DUÅ erbjuder i lokala butiker. Av den 

anledningen menar vi att de inte kommer vara villiga att beställa varor av DUÅ med en 

leveranstid på ett par dagar samt en fraktkostnad när de lika gärna kan handla varorna i 

en butik och få det levererat på en gång 

 

I Norrland så bor det totalt sett 1,1 miljon människor där 287 000 är i åldersintervallet 

40-64 vilket är den främst åldersgrupp bland DUÅ:s kunder. Av personerna inom detta 

åldersintervall så handlade cirka 37 procent varor över internet 2011 och vidare så 

handlade cirka 4,5 procent mat över internet. På grund av köpbeteendet i Norrland och 

det faktum att dessa siffror är ifrån 2011 så menar vi att dessa procenttal kan vara i 

underkant. Alltså har ungefär 106 000 personer i åldersgruppen 40-64 köpt varor över 

internet och 13 000 personer köpt mat över internet 2012 i Norrland. Det är sant att 

Norrland och dess orter är glesbefolkade jämfört med södra Sverige men då DUÅ idag 

endast når kunder i Umeå med en befolkning på cirka 117 000 personer där 33 000 är i 

åldersintervallet 40-64 så ökar de sin potentiella kund grupp signifikant genom att 

endast nå kunder i Norrland. Självklart kommer inte alla dessa kunder köpa mat från 

DUÅ över internet precis som att alla personer i Umeå inom åldern 40-64 inte köper 

mat ifrån DUÅ:s butik men DUÅ når fortfarande en större potentiell kundgrupp ifall de 

kan erbjuda sina varor över internet till dessa områden. För att visa vad vi menar så kan 

vi visa ett exempel. Låt oss säga att en fjärdedel av de 13 000 personer som köpt mat 

över internet 2012 köper varor från DUÅ två gånger under ett år. Då DUÅ:s 

genomsnittsorder i butik är på cirka 300 kronor och där OLIOLI och Délices de France 

genomsnittsorder är cirka 500 kronor samtidigt som DUÅ anser att deras e-kunder 

kommer placera större orders än deras fysiska kunder så kan vi säga att dessa kunder 

lägger en order hos DUÅ på cirka 500 kronor. Detta skulle ge en omsättning på 3 250 

000 vilket är cirka 29 procent av DUÅ:s nuvarande omsättning på elva miljoner. Detta 

är självklart en grov exemplifiering för att påvisa hur det skulle kunna påverka DUÅ:s 

omsättning. Men även ifall vi halverade antalet kunder så skulle det fortfarande ha en 

stor inverkan på DUÅ:s omsättning. 

 

Då e-handeln kommer att bli rikstäckande så kommer DUÅ kunna sälja till hela Sverige 

vilket resulterar i att de potentiellt sätt kan nå ännu fler kunder men det vi menar är att 

utbudet i södra Sverige är större och DUÅ har där en mycket högre konkurrens från 

andra aktörer. Då DUÅ har en bra kännedom om just Norrland och står för det 

Norrländska i en viss utsträckning så menar vi att detta område i första hand är 

lämpligast för DUÅ att fokusera sin e-handel på. Anledningen till att behovet finns för 

att eventuellt fokusera e-handel på ett specifikt område är begränsningen i den kylda 

logistiken då det är kostsamt och problematiskt med tanke på regelverk och de tjänster 

som idag erbjuds att skicka produkter en längre sträcka samt att det kan vara 

tidskrävande och kostsamt att marknadsföra sig till hela Sverige istället för att fokusera 

sig på ett specifikt område.  

 

DUÅ ser även att det finns en efterfrågan för konsumenter inom Umeå att handla över 

deras e-butik för att främst spara tid eller av bekvämlighetsskäl. Det råder en trend att 

folk har mindre tid över och vill därför köpa mer tjänster för att frigöra tid åt annat. Då 

DUÅ stänger redan klockan sex under vardagar så kan det bli problematiskt för vissa 

kunder att hinna dit efter jobbet eller liknande och därför bör det finna en stor 
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efterfrågan för denna tjänst och service precis som DUÅ själva menar. Genom att 

erbjuda e-handel till konsumenter inom Umeå så kan de ytterligare utöka sin försäljning 

i Umeå och erbjuda tjänster och en service som kunder uppskattar och efterfrågar.  

 

Då konsumenter har blivit mer öppna för e-handel samt att livsmedelshandeln har börjat 

komma igång över internet så ligger DUÅ:s satsning rätt i tiden och att denna satsning 

antagligen inte hade haft samma potential för kanske åtta år sedan då köpbeteenden och 

inställning till handel av mat över internet var annorlunda. Bara under perioden 2009-

2011 så har handeln av mat online nästan fördubblats i Sverige (Svensk Distanshandel, 

2012, s. 16). Med detta menar vi att DUÅ:s kundgrupp över internet inte kommer 

minska i framtiden utan snarare öka i både antal och frekvens men kan även bli följt av 

en högre konkurrens då fler aktörer kommer in på marknaden på grund av den ökande 

efterfrågan. 

5.2 Distribution 
 

För att DUÅ skall kunna distribuera sina olika produkter till olika geografiska områden 

så har vi identifierat att tre olika logistiklösningar kommer att krävas i form av en torr, 

kyld och lokal express distribution, dessa kommer i detta avsnitt analyseras och sedan 

diskuteras. Vi kommer även analysera och sedan diskutera distributionsservicen i detta 

avsnitt.  

5.2.1 Analys av distributionslösningar  

 

Då det ofta inte är företagen själva som fysiskt levererar dess produkter till kunderna så 

måste de förlita sig på de olika distributionsföretagen att utföra detta med en god kvalité 

och servicenivå. Vid valet av distributör så måste dessa kunna uppfylla vissa villkor och 

erbjuda vissa typer av tjänster för att företaget skall kunna erbjuda sina kunder en god 

distributionskvalitet. Vikten av att välja rätt distributör kan vi se från OLIOLI där Mia 

säger att ”Så då kan det skilja flera 1000 lappar mellan de olika företagen. Så 

utmaningen är att hitta en distributör som dels levererar det dem ska och sköter och 

ligger rätt prismässigt och det skulle jag säga är den största utmaningen, för oss har 

det varit det”. Även Délices de France menar att den största utmaningen är 

distributionen och att hitta en bra balans mellan priset och den erbjudna servicen.  

 

Servicepoints eller ombud är den lösning som OLIOLI och Délices de France använder 

sig av samt det alternativ som alla distributörer föreslår när vi kontaktat dem. Detta då 

det är det billigaste alternativet och mer flexibelt för kunderna då de kan hämta ut 

paketet när de passar dem. Stéphane som erbjuder olika leveranssätt säger att det 

vanligaste alternativet som väljs av kunder är servicepoints då det uppfattas som mer 

flexibelt. Det är viktigt att kunna erbjuda en flexibilitet i leveransdatumen för att 

erbjuda en god servicenivå vilket servicepoints gör då kunderna själva får bestämma när 

de skall hämtas ut paketen (Xing & Grant, 2006, s. 285).  

 

Så förutom prisaspekten som självklart är en viktig del så måste de även uppfylla en rad 

andra kriterier. För att identifiera de kriterier som kan anses som viktigast har vi sett 

över våra distributionsteorier samt vad de företag vi intervjuat säger. Enligt OLIOLI så 

är flexibiliteten hos distributören viktigt och med det menar de att skall vara flexibla vid 

vilken tid de har upphämtningen av produkterna samt att de hör av sig innan de 

kommer. Detta menar dem är framförallt viktigt för mindre företag då de inte alltid kan 

ha någon som är redo att ta emot eller skicka iväg gods. De menar även att det är viktigt 
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att de kan avisera kunden när paketen är levererade samt att de har en bra webbklient 

för hantering av alla sändningar.  

 

Det är även viktigt att kunna erbjuda kunderna möjligheten att spåra sina leveranser och 

att ifall denna möjlighet gess så blir kunderna mindre angelägna att veta exakt vilken 

dag sändningen kommer levereras (Xing & Grant, 2006, s. 285). Då DUÅ måste förlita 

sig på att distributören kan avisera samt erbjuda spårning så är detta enligt oss viktiga 

kriterier vid valet av distributör. Délices de France erbjuder sina kunder möjligheten av 

att spåra paketen via DHL men OLIOLI gör det inte men skall ändra sina rutiner så att 

dess kunder har möjlighet att göra detta i framtiden.  

 

Vidare så är det viktigt för företagen att hålla deras leveranslöften i form av tid och 

kvalitet samt att erbjuda sina kunder en snabb leveranstid (Mentzer et al., 2001, s. 85) 

(Xing & Grant, 2006, s. 285). Kunderna förväntar sig att få sina sändningar levererade 

inom 3-5 dagar och endast sju procent förväntar sig få produkterna snabbare än det 

(Svensk Distanshandel, 2013, s. 31). Vid valet av distributör så bör de alltså kunna 

leverera sändningarna inom 2-3 dagar då det även tar tid att förbereda ordern för DUÅ.   

 

För att jämföra hur de olika distributionsföretagen ligger till inom dessa kriterier så har 

vi sammanställt detta i en tabell.  

Distributör Avisera 

Spåra 

sändning Lev tid 

Onlineboknings-

verktyg Miljövänlig 

Kyld 

transport 

Posten ja ja 1-6 d ja ja nej 

DHL ja ja 1-2 d ja ja nej 

Schenker ja ja 2-4 d ja ja ja 

Cykelbudet nej nej 0,5-4 h nej ja ja 

Bussgods ja ja 1-2 d ja ja ja 

Bring ja ja 1-3 d ja ja nej 

 

Tabell 19. Jämförelse av distributionsföretag  

 

Samtliga distributionsföretag förutom Cykelbudet uppfyller dessa kriterier som vi har 

identifierat är viktiga för att kunna erbjuda en god leveransservice. De företag som 

erbjöd DUÅ bäst priser var Schenker och det enda alternativet som var billigare var de 

olika fraktramavtalen från Pluskontot, Lessmore och Fraktnätverket. Av dessa tre så 

erbjöd Pluskontot bäst priser till den lägsta årsavgiften på 990 kronor. Dock så var dessa 

lösningar inte passande för den kylda logistiken då det krävs en konstant kyld kedja 

över hela distributionen vilket dessa fraktalternativ inte kunde erbjuda. 

 

DUÅ anser att en kyld logistiklösning är viktigt för att kunna få med helheten i deras 

sortiment och är därav även viktigt för att överföra känslan från deras butik till deras 

webb-shop. De anser att produkter såsom kött, ost och chark blir viktiga ingångar till 

många konsumenter då det är främst detta som det kan vara svårt att få tag på i bra 

kvalitet. Dock så är det betydligt svårare att transportera kylda varor då det enligt lag 

krävs en konstant kyld kedja genom hela leveransprocessen och därför är de vanliga 

fraktalternativen inte aktuella. De flesta kylda logistiklösningar vi har kunnat hitta har 

inte varit anpassade för den volym som är aktuell för DUÅ och blir därför långt ifrån 

rimlig i from av priser. LinCargo kunde ej erbjuda någon lösning till DUÅ då deras 
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volymer var allt för små för att det skulle bli kostnadseffektivt. Även DHL kunde ej 

erbjuda någon kyld transport för DUÅ:s volymer och samma gällde för Bring där deras 

lösningar främst var anpassade för större livsmedelsföretag. De företag som har kunnat 

erbjuda kylda transportlösningar är Bussgods, Cykelbudet och Schenker. Dock så har 

alla dessa tre företag någon form av begränsning i leveransområden eller pris. 

Cykelbudet kan endast leverera kylda transporter inom Umeå tätort och Bussgods kan 

endast erbjuda en kyld lösning till större delen av Norrland. Schenker kan dock erbjuda 

en kyld lösning till större delen av Sverige men har en begränsning i att endast kan 

erbjuda kylda leveranser till deras terminaler och inte till hemadresser eller ombud samt 

att de priser de kan erbjuda är höga för sändningar i låg volym. Vi har sett att det alltså 

råder en problematik för mindre företag när det gäller den kylda transporten då den blir 

väldigt kostsam för sändningar i mindre volymer samt att de alternativ som finns har en 

begräsning i de områden de täcker.  

 

Något som DUÅ efterfrågade var en distributionslösning för konsumenter inom Umeå 

tätort. DUÅ har idag en stor kundgrupp i Umeå och ett gott rykte bland dessa och en 

nära relation till många av dess kunder. Ett krav för denna typ av leverans är att den 

skall vara snabb och levereras samma dag som beställningen läggs. Vi såg över olika 

lösningar för denna typ av distribution men de flesta lösningar vi hittade kunde ej på ett 

kostnadseffektivt sätt leverera produkter inom en dag. De lösningar vi fann var mer 

traditionella lösningar där leveransen först skedde dagen efter vilket inte är snabbt nog 

för DUÅ. OLIOLI och Délices de France har löst denna problematik genom att de 

själva kör ut deras sändningar som skall levereras samma dag inom 

Stockholmsområdet. En lösning som vi fann som uppfyller de olika kriterierna var 

Cykelbudet i Umeå som kan erbjuda kostnadseffektiva expresslösningar med leverans 

inom 30 minuter till fyra timmar till Umeå tätort. Dock så kan Cykelbudet som tidigare 

nämnt inte erbjuda DUÅ tjänster såsom spårning och avisering av paket men då 

Cykelbudet är tilltänkt som en lösning för expressändningar inom Umeå tätort så är det 

inte nödvändigt med en aviserings- eller spårningsfunktion. 

5.2.2 Analys av fraktpriser till kund  

 

Rao et al. (2011, s. 171) nämner att fraktkostnader måste vara väl specificerade och 

presenterad för kunder innan själva orderläggningen. Detta ligger i linje med vad 

OLIOLI och Délices de France gör och tycker är viktigt för distributionsservicen då de 

tydligt har presenterat sina fraktkostnader innan orderläggning samt att det använder sig 

av samma fraktkostnad oavsett vikt eller storlek på paketet för att göra den enklare och 

tydligare för kunden. De erbjuder båda fri frakt till sina kunder vid orders över 500 

kronor. Även konsumenterna tycker att frakten skall vara fri när det handlar över en viss 

gräns då hela 37 procent valde detta svars alternativ i Mat på nätet 2012 

kundundersökning och ingen var villig att betala över 150 kronor i fraktkostnader 

(Svensk Distanshandel, 2012, s. 7).  

 

OLIOLI tar en fraktavgift på 49 kronor vid orders under 500 kronor och Délices de 

France tar en avgift på 39 kronor. Délices de France säger att en order från deras kunder 

i genomsnitt ligger på cirka 400-500 kronor vilket kan jämföras med OLIOLI där en 

order ligger på cirka 500-600 kronor och med DUÅ där en order i dagsläget ligger på 

cirka 300 kronor i genomsnitt. Enligt Rao et al. (2011, s. 171) är även fraktpriset en 

viktig aspekt i ett företags distributions kvalitet och måste därför överensstämma med 

kundernas preferenser för att företaget skall få nöjda och lojala kunder. 
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De priser som dessa företag erbjöd kan jämföras med vad konsumenterna föredrog samt 

var villiga att betala där 19 procent av konsumenterna i Svensk handels undersökning 

var villiga att betala mellan 20-50 kronor och endast tre procent var villiga att betala 50-

100 kronor samt att 40 procent tyckte att frakten skulle ingå oavsett orderstorlek 

(Svensk Distanshandel, 2012, s. 7). Det framgår av intervjuer med företag att 

majoriteten tar en avgift för sin frakt och erbjuder sedan fraktfria gränser och att det inte 

är många företag som erbjuder gratis frakt till sina kunder oberoende av storlek på 

ordern (Svensk Distanshandel, 2013, s. 34-35). 

5.2.3 Analys av returhantering och reklamation 

 

DUÅ förklarade för oss att de alltid kompenserar en missnöjd kund oavsett om det är fel 

på varan eller inte för att alltid säkerställa att kunden är nöjd när de lämnar deras butik. 

Både Mentzer et al. (2001, s.85) och Xing & Grant (2006, s.286) nämner vikten att på 

ett tillfredställande och snabbt sätt hantera returer och reklamationer för att deras kunder 

skall bli nöjda. OLIOLI och Délices de France arbetar med reklamationer på samma 

sätt, de erbjuder kunder som reklamerar varor nya produkter snabbt, gratis och fraktfritt 

utan att kräva den gamla produkten i retur. Detta då de anser att det kostar för mycket 

för dem att kräva produkter i retur samt att det är tidskrävande. Vidare så menar 

OLIOLI att konsumenterna uppskattar detta väldigt mycket då de är vanligt att företag 

kräver produkter i retur innan de skickar nya produkter. Xing & Grant (2006, s.285) 

säger att tillståndet på ordern har en stor inverkan på konsumenternas uppfattning av 

distributionsservicekvalitén. Även Oskarsson et al. (2006, s.40) skriver att 

leveranssäkerheten närmast måste vara perfekt i form av rätt varor i rätt mängd samt 

kvalitet för att kunderna skall bli tillfredsställda. 

5.2.4 Diskussion av distributionslösningar  

 

Efter att sett över alla möjliga distributionslösningar så kan vi inte identifiera ett företag 

som kan erbjuda alla de olika tjänster som DUÅ kräver för att kunna förse sina kunder 

med en god distributionslösning. Den främsta begräsningen vi kan se i distributionen är 

den kyla transporten som är ett problem för mindre företag i form av leveransområden 

men kanske främst den höga kostnaden för transporten.  

 

För den kylda distributionen så blir Schenkers lösning allt för dyr med tanke på vad 

konsumenter är villiga att betala för att beställa mat över internet samt att det inte är 

praktiskt att åka till olika terminaler för att hämta varorna då dessa ofta ligger utanför 

städer. Fördelen med Schenkers lösning är att den når ett större geografiskt område men 

nackdelen för denna lösning blir just priset samt att det kan vara problematiskt att hämta 

varorna från terminalerna. Bussgods lösning har en tydlig fördel i att den är mest 

konkurrenskraftig i pris men som dock har en begräsning i att de ej kan leverera till alla 

orter i Sverige. Men som vi tidigare skrev menar vi att Norrland är det område som är 

lämpligast för DUÅ att fokusera på till en början och därför tycker vi inte att Bussgods 

leveransområden blir en allt för stor begränsning. Som vi ser det idag så blir det just det 

ekonomiska som blir begränsningen i den kylda transporten vilket resulterar i att 

Bussgods lösning är den som är lämpligast.  

 

För den torra distributionen råder inte samma problem där flertalet företag kan erbjuda 

DUÅ lämpliga och prisvärda tjänster som täcker hela Sverige och i vissa fall Norden. 

Samtliga av dessa företag uppfyller de kriterier som DUÅ måste förlita sig på att de 

erbjuder för att kunna förse sina konsumenter med en bra distributionskvalitet vilket 
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resulterar i att den främsta avgörande faktorn blir priset för att bestämma vilken 

distributör som blir aktuell. Det vi har sett från bland annat DUÅ och Délices de France 

samt från de olika speditörerna är att den lösning som är bäst lämpad för den torra 

frakten är leverans via olika ombud eller servicepoints. Detta då dessa lösningar är 

billigast samt att de erbjuder en flexibilitet i leveranstiden då kunder själva kan 

bestämma när de ska hämta ut sina produkter. Ett problem med hemleveranserna är att 

kunder måste vara hemma vid den tidpunkt då paketet levereras vilket kan vara svårt då 

de ofta levereras inom ett tidsintervall samt att de ofta sker under dagen då personer 

arbetar. Därför är leverans via ombud och servicepoints det som passar DUÅ bäst för 

deras distribution av torra varor.  

 

De lägsta priserna erbjöds av Schenker och de olika ramavtalen med DHL där 

Pluskontot erbjöd bäst priser men även den lägsta årskostnaden. Skillnaden mellan 

Schenker och Pluskontot är till exempel elva kronor för en sändning på fem kilo. Ifall 

DUÅ då skickar minst 90 sändningar under ett år alltså 7,5 sändningar under en månad 

så kommer det löna sig att använda sig av Pluskontots ramavtal för 990 kronor per år. 

Då detta kommer vara fallet för DUÅ så tycker vi att Pluskontots ramavtal med DHL är 

den främsta lösningen för DUÅ. Andra faktorer som även stödjer denna lösning är att 

DHL erbjuder en snabbare leveranstid samt att både OLIOLI och Délices de France 

använder DHL och är nöjda med deras service och kvalitet. Délices de France använde 

sig även tidigare av Schenker men ändrade speditör då de inte var nöjda med deras 

tjänster. Med DHL som distributör så kommer även DUÅ kunna leverera sina produkter 

snabbare än vad de flesta kunder förväntar sig vilket bör resultera i att kunderna blir 

positivt överraskande och därav nöjdare. En annan fördel med dessa ramavtal är att det 

inte kräver någon fraktomsättning så dessa priser gäller även fast DUÅ skulle skicka 

små volymer under en längre period. Vid sändningar under ett kilo så är postens 

varubrev billigast och dessa kan ifall det får plats även levereras till kundernas brevlåda. 

Därför föreslår vi att DUÅ bör använda posten för de sändningar som är under ett kilo 

och DHL vid sändningar över ett kilo. Délices de France arbetar på detta sätt och 

använder postens varubrev vid sändningar under två kilo. Dock så har vi lyckats få 

priser hos DHL som är billigare än posten vid två kilo och därför så föreslår vi 

användandet av posten vid sändningar under ett kilo istället.  

 

För den lokala expressdistributionen i Umeå tätort så handlar det främst om snabba 

leveranser samma dag som beställningen är gjord och detta blir då självklart det 

avgörande kriteriet för dessa sändningar. Då det inte är rimligt i from av tid för DUÅ att 

själva distribuera dessa varor på ett liknade sätt som OLIOLI och Délices de France så 

var den enda lösningen som kunde erbjuda dessa tjänster Cykelbudet i Umeå.  Detta är 

en bra lösning för att kunna få snabba och kylda leveranser till Umeås tätort som 

samtidigt är ett väldigt miljövänligt alternativ vilket många konsumenter enligt Xu et al. 

(2013, s. 28) efterfrågar. Cykelbudet kan erbjuda en snabb leveranstid på allt från 30 

minuter till fyra timmar till ett rimligt pris där kostnaden för kund inte hade varit allt för 

mycket högre än priset för en hämtpizza. Detta kommer även att kunna förbättra DUÅ:s 

rykte då denna form av distribution kan ses som rolig och lite nytänkande samtidigt som 

det är ett väldigt miljövänligt alternativ som säkert kan leda till att kunder väljer att 

handla ifrån DUÅ:s webb-butik. Då DUÅ redan har en stor kundgrupp i Umeå samt ett 

gott rykte så kommer denna lösning att vara snabb och enkel att införa då det inte 

kommer krävas någon direkt marknadsföring eller uppstartstid.  
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5.2.5 Diskussion av distributionsservice  

 

Rabinovich & Bailey (2004, s. 667) menar att till skillnad från priset på produkter så 

kan konsumenter ej fritt och kontinuerligt söka efter det billigaste och bästa 

distributionsservicekvalitén bland företag. Ifall företag då erbjuder en hög 

distributionsservicekvalitet så kan detta därför bli en inkomstkälla och en 

konkurrensfördel då kunder ej fritt kan se ifall andra företag erbjuder en bättre 

servicekvalitet (Rabinovich & Bailey, 2004, s. 667). Det är därför viktigt för DUÅ att 

kunna erbjuda en bra distributionsservice redan i början för att kunna få lojala och nöjda 

kunder vilket Rao et al. (2011, s. 170) menar är konsekvenserna av en hög 

distributionsservice kvalitet. Men denna lösning kan DUÅ erbjuda sina kunder olika 

leveransalternativ beroende på vad de beställer för typ av varor samt varifrån de är 

geografiskt lokaliserade. Det erbjuder även kunderna en flexibilitet i leveransdatum i 

den mening att kunderna själva kan bestämma vilken dag de väljer att hämta ut varorna 

från bussterminalerna eller DHL:s servicepoints. Detta är enligt Xing & Grant (2006, s. 

285) en viktig del i arbete med att erbjuda en bra distributionsservice samt att kunna 

hålla de löften som företaget faktisk erbjuder. Då kunderna förväntar sig en leveranstid 

inom 3-5 dagar samt att DUÅ med denna lösning kan erbjuda leveranser inom 1-2 dagar 

så menar vi ändå att de bör i sin information till kund förmedla att leveransen tar 2-4 

dagar. Detta för att kunna säkerställa att produkterna alltid kommer inom den tid DUÅ 

utlovar vilket är viktigt för distributionskvalitén samtidigt som kunderna bör bli positivt 

överraskande när varorna levereras snabbare än utlovat (Xing & Grant, 2006, s. 285). 

Detta för att även säkra sig mot toppar i arbetsbelastningen i den fysiska butiken som 

resulterar i att det inte finns tid att förbereda och skicka iväg samtliga orders samma dag 

som de kommer in.  

 

En problematik som har uppstått för OLIOLI är att deras grossistverksamhet ibland får 

väldigt stora orders som är svåra att förutse vilket resulterar i att lagret tar slut för e-

handeln. Då både OLIOLI och Délices de France importerar varor från utländska 

leverantörer och har därför en genomsnittlig leveranstid på 2-3 veckor. Då DUÅ redan 

har ett väl fungerande lager i den fysiska butiken så blir även detta lager förlängt till e-

handeln och dessa problem kommer inte att uppstå för DUÅ då de har ett jämnare 

kundflöde samt att deras leveranstid från dess leverantörer är betydligt kortare än 

tidigare nämnda företag. Detta då de främst handlar ifrån grossister och lokala aktörer 

som har ett kortare geografiskt avstånd. Det räcker dock inte att bara ha varorna i lager 

då även informationen om lagertillgänglighet måste vara tydligt presenterad och 

uppdaterad till kund, ifall en produkt är slut bör även substitut kunna erbjudas till 

kunderna (Xing & Grant, 2006, s.285). Det blir därför viktigt för DUÅ att ständigt 

arbeta med att hålla lagersaldon uppdaterade och korrekta. En lösning som kan vara 

aktuell för DUÅ är att följa Délices de France metod där produkter som är slut på lagret 

helt försvinner från e-butiken tills de åter finns i lager. En nackdel med denna lösning är 

att kunder som är villiga att vänta tills produkterna åter är i lager ej kan placera en 

beställning och att DUÅ då går miste om potentiella kunder. OLIOLI arbetar med ett 

system där de vid inleverans noterar hur många produkter hon har i lager och vid varje 

försäljning så går detta antal ner per automatik och statusen ändras automatisk till icke i 

lager när lagersaldot går ner till noll. Denna metod tycker vi kan vara för ansträngande 

systemmässigt för DUÅ då de måste synkronisera försäljningsinformationen i den 

fysiska butiken med e-handel för att denna metod skall fungera. Denna del i 

distributionsservicen ser vi dock som en av de mindre utmaningarna för DUÅ då det 

som sagt blir en förlängning av deras fysiska butiks lager.  
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En viktig del av distributionsservicen är hur DUÅ hanterar reklamationer och att de kan 

erbjuda samma typ av reklamationsservice som de gör i sin vanliga butik där målet är 

att alla kunder skall lämna butiken nöjda. Vi menar att DUÅ bör hantera sina 

reklamationer på samma sätt som OLIOLI och Délices de France med att direkt erbjuda 

sina kunder nya produkter utan att kräva något i retur på ett liknande sätt som de arbetar 

i sin butik idag. Detta då det är ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda en bra service till 

kunderna. För att minimera antalet reklamationer som kan bli kostsamma så är det 

viktigt att säkerställa orderns tillstånd vid leverans. På grund av detta är det viktigt att 

arbeta med noggrannhet och strukturerade processer för att säkerställa detta. OLIOLI 

och Délices de France arbetar mycket med förpackningen av ordern för att minimera 

antalet reklamationer. Då DUÅ arbetar med många känsliga produkter kommer det 

också vara viktigt för dem att arbeta mycket med förpackning av varorna så att de inte 

blir skadade under leveransen.  

 

Då DUÅ kommer att använda sig av olika distributionslösningar beroende på vad som 

skickas och vart de skickas så menar vi att de bör har olika fraktkostnader för den torra, 

kylda och lokala express alternativen och olika fraktfria gränser för dessa.  

 

Vid vanliga torra sändningar via DHL så menar vi att det är lämpligt att följa Délices de 

France prisstrategi med en fraktkostnad på 39 kronor och en fraktfrigräns på 500 

kronor. Detta ligger även i linje med vad konsumenterna är villiga att betala samt att de 

förväntar sig att frakten skall ingå vid en viss summa. I detta fall så tar DUÅ en del av 

fraktkostnaden för att kunna erbjuda bättre priser vilket kommer att löna sig då fler 

kunder kommer vara villiga att lägga en order vid detta pris då det ligger inom ramen 

för vad konsumenter är villiga att betala.  

 

Då den kylda transporten är betydligt dyrare och svårare att lösa så måste 

fraktkostnaden vara högre. Vi menar att kunderna också är villiga att betala ett högre 

pris för denna tjänst då det är svårare att få tag på dessa typer av produkter samt att de 

handlar varor som har ett relativt högt värde och att fraktkostnaden då inte är allt för 

hög i relation till totalkostnaden. DUÅ säger även att deras kunder kommer köpa större 

volymer vid e-handeln än i deras fysiska butik för att kunna balansera fraktkostnaderna. 

Den fraktkostnad som vi föreslår är 99 kronor och en fraktfrigräns på 800 kronor. Då 

DUÅ i detta fall tar en större del av fraktkostnaderna så menar vi att det kan vara 

lämpligt att sätta en orderminimumgräns för att säkerställa att beställningarna bli 

lönsamma. Både OLIOLI och Délices de France menar att deras konsumenter ofta 

lägger orders över deras fraktfria gränser för att slippa fraktkostnaderna och detta bör då 

även bli fallet för DUÅ.  

 

Vid leveranser inom Umeå tätort med cykelbud så menar vi att kunderna bör kunna 

välja mellan de olika alternativen standard vilket har leverans inom en timme eller 

budget som har leverans inom fyra timmar. Detta för att erbjuda en god service då 

kunderna kan behöva produkterna av olika anledningar och därför har olika tidskrav. De 

kunder som väljer leveransalternativet standard anser vi inte vara priskänsliga utan där 

tidsaspekten är det viktiga och att priset är sekundärt. Däremot menar vi att kunderna 

som väljer budget kan avstå från att köpa vid högre fraktkostnader och därför menar vi 

att detta fraktalternativ bör ligga på 49 kronor där DUÅ då tar en del av fraktkostnaden 

och att standard alternativet kostar kunden 100 kronor alltså hela fraktkostnaden. Båda 

alternativen bör dock även dem vara fraktfria över gränsen 800 kronor enligt oss för att 
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motivera kunderna att placera högre order samt att kunder enligt undersökningarna 

uppskattar och föredrar detta alternativ.  

 

Då en genomsnittsorder hos DUÅ i dagsläget ligger på cirka 300 kronor så menar vi att 

det inte kommer vara några problem med dessa fraktfria gränser då det inte är en allt för 

stor mellanskillnad för vad en kund handlar idag och vart de fraktfria gränserna ligger. 

Detta på grund av det faktum att både OLIOLI och Délices de France har 

genomsnittsorder på cirka 500 kronor samt att personer tenderar att köpa mer över 

internet för att komma upp i de olika fraktfria gränserna enligt OLIOLI. Med detta 

menar vi att ifall en genomsnittsorder hos DUÅ hade legat på under 100 kronor så 

skulle dessa fraktfria gränser vara ett allt för stort steg upp för konsumenterna och hade 

därför inte varit rimliga att använda sig av.  

 

Dessa prisförslag är enligt oss de som är mest lämpade baserat på vad andra företag tar 

samt vad kunderna tycker är rimligt enligt de undersökningar vi har tagit del av. Sedan 

vet vi inte vilken marginal DUÅ har på samtliga av deras produkter och vid vilken 

fraktkostnad som ordern blir olönsam på. Dessa priser är alltså vad vi tycker är rimligt 

och kan ses som något för DUÅ att utgå ifrån då de själva kan sätta sina fraktpriser och 

fraktfria gränser efter deras egna marginaler och lönsamhetskrav. 

5.3 Analys och diskussion av service och värderingar  
 

I denna del så kommer vi analysera och diskutera hur DUÅ ska behålla sin servicenivå 

och sina värderingar om de väljer att starta en webbutik. Det som vi har urskiljt från 

DUÅ:s värderingar och service är att de vill sätta sin egen personliga prägel på de 

produkter som de säljer, de vill informera sina kunder om nya råvaror och inspirera 

kunderna i matlagning. För att göra detta erbjuder de sina kunder en personlig och 

avslappnad service för att på så vis lära känna sin kund. Vi kommer att analysera den 

data vi har samlat in och koppla den mot de teorier som vi har presenterat i studiens 

teoriavsnitt. Vi kommer också att diskutera hur DUÅ:s kunskap om råvaror och 

personalens personliga service ska genomsyra webbutiken.  

5.3.1 Personlig anpassning 

 

Ett ämne som ständigt varit återkommande i denna studie är personlig anpassning. 

Parasuraman et al. (2006, s. 219) menar att det är viktigt att ett företags webbutik bör 

kunna individualiseras beroende på vilken typ av kund som besöker sidan. Srinivasan et 

al. (2002, s. 42) menar på att om företaget via sin webbutik kan erbjuda relevanta 

produkterbjudanden beroende på vilken kund som besöker sidan så kommer det skapa 

kundlojalitet mot webbutiken. I dagsläget så har varken OLIOLI eller Délices de France 

någon funktion där kunder erbjuds förslag på produkter baserat på deras tidigare köp. 

Dock så uttryckte båda önskan att få in denna funktion då de såg fördelarna med detta 

och planerade även att göra detta i framtiden. De erbjöd dock sina kunder förslag på 

passande och relaterade produkter som visades när en kund klickade på en produkt för 

att på detta sätt erbjuda en personlig service och anpassning. 

 

I de intervjuer vi har haft med ägarna till DUÅ har de berättat att en eventuell e-

handelslösning ska spegla deras verksamhet som de idag har i sin butik och matstudio. 

De använder sin kunskap om råvaror för att informera kunderna och de använder sitt 

genuina intresse för mat för att försöka inspirera sina kunder till att våga testa nya 

råvaror. Ägarna till DUÅ menar att deras största konkurrensmedel, förutom deras 
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sortiment, är deras personliga och avslappnade service i butiken. Ägarna säger själva att 

den servicekvalitet som de idag ger sina kunder i butik även måste influera en eventuell 

webbutik. DUÅ arbetar även mycket med att försöka inspirera sina kunder och få dessa 

att pröva nya produkter som de annars kanske inte skulle våga pröva. 

 

Personlig anpassning kommer vara viktigt om DUÅ startar en webbutik. Detta för att 

personalen idag har en personlig service i den fysiska butiken och detta är en av DUÅ:s 

största konkurrensfördelar. En lösning till denna utmaning skulle kunna vara att om en 

kund besöker DUÅ:s webbutik för första gången och har klickat sig in på en vara, så får 

kunden tips av Per och Lars om andra varor som passar bra till den valda varan. Om 

kunden önskar så är det en bra tjänst om Per och Lars i webbutiken kan plocka ihop en 

hel varukorg åt kunden, kunden får exempelvis välja ett tema som sedan förvandlas till 

en färdig varukorg som Per och Lars rekommenderar. Ett annat sätt att förmedla denna 

personlighet skulle vara att Lars och Per samt resten av personalen med jämna 

mellanrum presenterar deras favorit recept och vilka produkter som de erbjuder i 

butiken som kan användas till receptet. För att erbjuda kunderna personlig service så 

kan de presentera produkter som är nya så att de överför sin inspirerande personliga 

service med att få kunder att pröva nya produkter. 

 

Sedan bör kunderna erbjudas möjligheten att registrera sig som kund på webbutiken. På 

detta sätt får DUÅ ett kundregister och möjligheten att lagra information om vad varje 

kund köper. På detta vis kan en kund som loggar in på DUÅ:s webbutik erbjudas 

relevanta erbjudanden som är baserade på vad kunden tidigare har köpt från DUÅ. 

Detta kan liknas med DUÅ:s hantering av stammisar i deras fysiska butik idag. På detta 

sätt överförs ägarnas kunskap och personliga service till webbutiken. Denna tjänst 

menar vi även kan byggas på med att de som är registrerade kunder på webbutiken får 

DUÅ:s veckobrev skickat till sig. DUÅ får då också möjlighet att skicka ut personliga 

erbjudanden till kunder som är registrerade och som har handlat på DUÅ:s webbutik. 

Detta för att vårda kunderna så att de återkommer till webbutiken. Srinivasan et al. 

(2002, s. 43) menar att företag ibland måste bearbeta sina kunder med relevanta 

erbjudanden som passar kunden, detta för att skapa kundlojalitet.  

5.3.2 Informationsutbyte 

 

Informationsutbyte är också ett ämne som vi har stött på frekvent under denna studie. 

Parasuraman et al. (2006, s. 219) menar att det är viktigt att vara lättillgänglig på så vis 

att om kunden har frågor när de besöker webbutiken så ska dessa på ett enkelt sätt 

kunna besvaras samt att det ska vara lätt att komma i kontakt med företaget om så 

behövs. Srinivasan et al. (2002, s. 42-43) menar att den information som kund behöver 

ska vara lätt att navigera sig fram till och om kunden inte känner att det finns den 

information som denne efterfrågar ska det vara lätt att kontakta företaget och få ett 

snabbt svar. OLIOLI nämner vikten av att erbjuda mycket information såsom ursprung, 

hur och vart produkterna är tillverkade, ifall de är ekologiska och bilder på produkterna 

för att förmedla ett budskap och en känsla. Detta då konsumenterna inte kan smaka, 

lukta eller känna på produkterna över internet enligt Mia på OLIOLI. En stor anledning 

till att kunder inte handlar matvaror över internet är för att de vill se varorna de köper 

(Svensk Distanshandel, 2012, s. 8-9). 

 

I intervjuerna med DUÅ så har det framkommit att de arbetar mycket med att förmedla 

den kunskap de har om deras produkter och matlagning då det är en av deras 

konkurrensfördelar samt en stor del av deras service till dess kunder som de ej kan få i 
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andra butiker. Ägarna på DUÅ säger också att frågor som är frekvent återkommande 

från kunder skall kunna besvaras på ett enkelt sett på webb-butiken, detta för att inte 

personalen ska behöva spendera mycket tid på att sitta och svara på e-post eller samtal 

från kunder som har frågor. 

 

DUÅ:s e-butik bör därför ha informationsrutor till produkterna som ska vara skrivna av 

en person och inte en kopierad text från producent eller leverantör. De ska förmedla 

DUÅ:s kunskap om produkterna och ge en inspirerande känsla. Just detta menar vi är ett 

viktigt moment, på detta sätt kan ägarna till DUÅ sätta sin egen beskrivning på 

produkterna och därmed sätta sin egen prägel på webbutiken. Just informationsutbytet 

kommer vara en viktig del av DUÅ:s service om de startar en webbutik. För att inte bli 

översvämmade med frågor så kommer det krävas att det finns information tillgänglig på 

webbutiken. Alla produkter ska ha en egen beskrivning, information om leveranstid och 

betalningssätt samt en tydligare och mer omfattande information om DUÅ som företag 

bör finnas. För att lösa problematiken med att personalen ej blir överösta med 

återkommande frågor så bör de även inkludera en FAQ (Frekvent ställda frågor) där 

svar på vanliga frågor presenteras på ett strukturerat sätt. För att lösa problematiken att 

kunder gärna vill se produkter innan de köper mat så skall DUÅ erbjuda bra och 

detaljerade bilder på sina produkter för att på detta sätt förmedla dess kvalitet och 

känslan runt varorna. 

 

DUÅ säger själva att en ny e-handelslösning bör vara mer interaktiv och Srinivasan et 

al. (2002, s. 43-44) menar att virtuella samlingsplatser som skapas av en återförsäljare 

ger kunderna möjlighet att diskutera produkter och sina upplevelser med andra 

konsumenter. Detta kan skapa kundlojalitet. OLILI och Délices de France erbjuder sina 

kunder inspiration genom bland annat bloggar samt att de delar med sig av recept och 

tips som deras produkter kan användas i. Délices de France presenterar även 

kundkommentarer på sin hemsida som fungerar som en typ av rekommendation och 

referens för framtida kunder. 

  

Vi menar att DUÅ bör ha någon form av forum i sin webbutik där kunder fritt får 

diskutera t.ex. produkter och matlagningstips etc. På detta forum kan personalen på 

DUÅ själva vara aktiva och diskutera med sina kunder. Detta kan också vara ett bra 

verktyg för DUÅ för att få reda på trender och vad som efterfrågas av deras kunder. Då 

DUÅ idag har en nära relation till dess kunder och att det lyssnar på vad de efterfrågar 

vid utformningen av deras sortiment så menar vi att även detta måste överföras till deras 

e-handel. För att överföra denna tvåvägskommunikation och informationsutbytet till e-

handel så menar vi att forumet kan vara rätt kanal för det.  DUÅ skulle också kunna 

väva in sin blogg i detta forum, för att på detta sätt göra deras blogg mer tillgänglig för 

sina kunder. Idag är det mest branschfolk som läser bloggen vilket kanske inte ska vara 

det huvudsakliga syftet med en inspirerande matblogg. Vi menar att ett interaktivt 

forum även är ett verktyg som kan användas till att överföra personalens personliga 

service till webbutiken och på så vis skapa en relation till sina kunder på internet. Enligt 

Parment (2006, s. 186-187) så är det viktigt att företaget erbjuder samma typ av service 

via alla sina säljkanaler, annars kan kunderna bli förvirrade och missnöjda. Vi menar att 

ett forum är ett bra verktyg för att behålla servicenivån som DUÅ idag har i sin butik, 

på webben.  

 

Enligt e-barometern är det viktigt för kunder att veta vad totalpriset blir och att detta 

tydligt framgår (Svensk Distanshandel, 2013, s. 25). Mentzer et al. (2001, s. 85) menar 
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att ett viktigt element i logistikservice är att kunderna får tillräcklig information så att de 

kan ta ett beslut på korrekta grunder och Rao et al. (2011, s.171) menar att 

fraktkostnader skall vara tydligt presenterade innan orderläggningen. Därför är det 

viktigt för DUÅ att vara tydliga med att presentera denna sorts information till sina 

kunder såsom fraktpriser och fraktfria gränser så att de vet vad totalkostnaden blir för 

ordern.  

5.3.3 Skapa en trygg och smidig miljö 

 

Enligt E-barometerns helårsrapport 2012 så är de tre viktigaste elementen för att skapa 

en trygghetskänsla hos kunder när de besöker en webbutik att det är ett känt 

varumärke/företag, att det finns olika val för hur betalning ska ske samt att det finns 

kontaktuppgifter till företaget som är enkla att hitta (Svensk Distanshandel, 2013, s. 11). 

Parasuraman et al. (2006, s. 219) menar att en framgångsrik webbutik ska innehålla 

valmöjligheter när det kommer till betalningsalternativ och leveranssätt. Även OLIOLI 

förklarar vikten av att ha tydlig kontaktinformation och en fysisk adress på webb-

butiken så att konsumenterna känner sig trygga och känner att de handlar med en faktisk 

person.  

 

OLIOLI erbjuder sina kunder tre olika betalningsalternativ som är kortbetalning, 

fakturabetalning och direktbetalning med bank och menar att det är viktigt att erbjuda 

flera betalningsalternativ så att kunderna kan använda det alternativ som de känner sig 

trygga med. Även Délices de France erbjuder sina kunder flera olika 

betalningsalternativ i from av kortbetalning, direktbetalning med bank, Paypal och 

fakturabetalning. De erbjuder även sina kunder mycket information om de olika 

betalningsalternativ och dess säkerhet. Detta ligger i linje med e-barometerns 

företagsundersökning där företag verksamma inom e-handel anser att just trygghet och 

enkla samt smidiga betalningar är det viktigaste för att öka konverteringsgraden vilket 

mäter hur många besökare faktisk blir köpande kunder (svensk Distanshandel, 2013, 

s.25).  

 

Eftersom att DUÅ eftersträvar att inte vara för svåra i sin service och att ägarna själva 

inte gillar när e-handelslösningar är överösta med design till den grad att kunden kan 

börja tvivla på funktionaliteten så menar vi att DUÅ:s e-handelslösning bör vara så 

enkel som möjligt. Parasuraman et al. (2006, s. 219) menar att en webbutik ska vara 

uppbyggd på ett logiskt och tydligt sätt så att det blir enkelt för kunden att hitta vad de 

söker, sidan ska också vara effektiv så att kunden inte behöver göra så många val.  

Srinivasan et al. (2002, s. 44) menar att kunden får en känsla av komfort och trygghet 

om webbutiken är användarvänlig och att informationen som kunden behöver finns 

tillgänglig på rätt ställen, sidan ska även vara så logisk att det ska vara svårt för kunden 

att göra ett misstag. Just tydlighet och enkelhet är viktigt för att kunden skall vilja 

handla från en e-butik enligt Svensk Distanshandel (2013, s.25). En annan faktor som 

ökar trygghet över e-handel är att erbjuda certifikat såsom trygg e-handel för att på detta 

sätt förmedla en trygghetskänsla. 24 procent av konsumenterna tyckte att detta var 

viktigt för att de skulle känna sig trygga på en e-butik och 42 procent kände till 

symbolen trygg e-handel (Svensk Distanshandel, 2013, s. 11-12). 

 

Då DUÅ:s varumärke inte är särskilt känt utanför Umeås gränser så menar vi att fokus 

bör ligga på betalningsalternativ och tydlig kontaktinformation för att skapa en trygghet 

hos kunderna. Självklart måste DUÅ även fortsätta med att arbeta på sitt varumärke för 

att det skall bli känt utanför Umeå och på sikt kan även detta bli en trygghetsfaktor för 



70 
 

kunder. För att arbeta med sitt varumärke blir det viktigt att tydligt kommunicera på 

webbsidan vad DUÅ står för och är för något samt vilka personer som står bakom 

varumärket DUÅ. Vi anser att de bör följa de alternativ som OLIOLI erbjuder då dessa 

tre enligt e-barometern årsrapport är de vanligaste betalningsalternativ som kunderna 

föredrar (Svensk Distanshandel, 2013, s. 29).  De bör även presentera information om 

vilka de är, deras butiksadress och kontaktuppgifter i form av mail och telefon för att 

skapa en trygg atmosfär för deras kunder. Just detta är en enkel lösning men främst 

effektiv lösning för att skapa en trygghet för kunderna då de vid minsta tvekan enkelt 

kan kontakta DUÅ. DUÅ har här även en fördel då det har en fysik butik till skillnad 

från OLIOLI och Délices de France vilket medför en trygghet till konsumenterna enligt 

oss då de säkrare kan känna att det är ett seriöst företag. En annan lösning för att skapa 

och förmedla trygghet över DUÅ:s e-butik är att skaffa olika certifikat såsom trygg e-

handel. Dock så kostar dessa certifikat självklart pengar och därför tycker vi det är mer 

lämpligt att arbeta med andra faktorer såsom betalningsalternativ och information för att 

skapa en trygghetskänsla över e-butiken samtidigt som kostnaderna hålls nere. 

 

DUÅ:s webbutik bör vara enkelt uppbyggd för att kunna överföra den enkla och öppna 

miljö i deras butik. Om en kund besöker webbutiken och vill handla varor bör det vara 

enkelt för kunden att genom ett fåtal klick nå fram till produktutbudet på hemsidan. Om 

kunden vill ha information om råvaror och produkter ska denna information finnas 

tillgänglig på ett smidigt sätt. Vill kunden ha inspiration om matlagning eller råd om 

tillagning etc. ska kunden snabbt ledas till denna information. Alla tänkbara scenarion 

om varför en kund besöker DUÅ:s webbutik ska vara täckta. Då DUÅ arbetar med att 

vara välkomnande och att inte vara för svåra i sitt möte med kunden bör detta försöka 

överföras till deras e-butik i form av en sida som är enkel att navigera på så att personer 

som inte har en så stor datavana ska skrämmas bort från sidan. Detta ligger i linje med 

det Srinivasan et al. (2002, s. 44-45) säger då de menar att företag kan använda sig av 

webbdesign för att framhäva dess karaktär och personlighet. Eftersom personer över 

internet inte kan se deras fysiska butik så måste de förmedla den känslan genom 

designen av webbsidan. Så förutom en enkel och smidig design så måste de även 

försöka att ha en inspirerande design och vi tycker att bland annat bilder på butiken och 

personalen och produkterna skall karakterisera e-butiken för att förmedla den känslan 

som de har i sin butik idag. 

  



71 
 

6.0 Slutdiskussion  
 

Mathandeln på nätet har börjat komma igång på riktigt under de senaste åren där kunder 

blivit mer öppna för att handla mat över internet. Bara under de senaste åren så har 

handeln av mat över internet fördubblats. Därför ligger DUÅ:s satsning rätt i tiden då 

kunderna har blivit mogna för att börja handla mat över internet samt att företag som är 

aktiva inom e-handeln tror att livsmedelsindustrin är den bransch som kommer växa 

mest över internet 2013.  

 

När vi ser tillbaka på vår inledande problemformulering Hur skall DUÅ nå kundgrupper 

via sin e-handel samtidigt som de bibehåller sina värderingar och servicenivå? väljer vi 

att dela upp och besvara den i två delfrågor. 

 

Den första delen av vår problemformulering är, Hur skall DUÅ nå kundgrupper via sin 

e-handel? För att veta hur DUÅ skall nå sina kundgrupper så blev vi först tvungna att 

identifiera och lokalisera dessa. DUÅ främsta kundgrupp är personer inom åldern 40-65 

men en högre månadsinkomst samt ett intresse för mat. Som vi tidigare har nämnt är 

detta ett brett segment som finns över hela Sverige och därför såg vi att DUÅ:s 

huvudområde bör vara där det lokala utbudet är mindre samt där konsumenterna handlar 

mycket över internet. Undersökningar visar att detta är fallet i Norrland där personer 

handlar mer över internet än i resterande Sverige som en följd av det begränsade lokala 

utbudet. I Norrland bor det cirka 1,1 miljoner människor där 287 000 befinner sig i det 

åldersintervall som DUÅ har som kundgrupp. I Sverige så handlade 37 procent av 

personer i denna åldersgrupp produkter över internet och 4,5 procent handlade mat över 

internet och denna siffra kan då tänkas vara ännu högre för Norrland då de som tidigare 

nämnt handlar mer än genomsnittet i Sverige. Alltså finns det 106 000 personer i 

Norrland som matchar DUÅ:s kundgrupp som köpt varor över internet och 13 000 som 

köpt mat vilket kan ses som en potentiell kundgrupp för DUÅ. Ifall DUÅ kan nå en 

fjärdedel av de personer i Norrland som handlade mat över internet så kan de öka sin 

omsättning med cirka 29 procent och med detta menar vi att endast Norrland kan vara 

ett tillräckligt område för DUÅ för att utöka sin verksamhet genom e-handel. En annan 

stor kundgrupp som vi har kunnat identifiera är konsumenter inom Umeå som inte har 

tid eller ork att handla i DUÅ:s butik utan vill handla maten över internet och få den 

hemlevererad. Folk har allt mindre tid över och efterfrågar tjänster som kan förenkla 

deras vardag och ge de mer tid åt annat. DUÅ:s butik stänger redan klockan sex på 

vardagar och personer kan ha problem att hinna dit efter jobbet för att handla mat och 

om DUÅ kan erbjuda e-handel med hemkörning för dessa kunder så löser dem detta 

problem och kommer åt en ny grupp konsumenter. DUÅ har redan ett strakt varumärke 

i Umeå och det skulle därför inte kräva en stor ansträngning för att nå dessa kunder.  

 

För att nå de identifierade kundgrupperna så krävs det olika typer av 

distributionslösningar på grund av geografisk lokalisering och produkttyp då DUÅ både 

har torra och kylda produkter i sitt sortiment. Den största begränsningen vi har kunnat 

se i distributionen är den kylda transporten där det råder problem både inom 

leveransområden och priset för transporten. De flesta kylda lösningar som vi har kunnat 

identifiera är anpassade för livsmedelsföretag med större volymer och är därför inte 

möjliga att använda för DUÅ då priset hade blivit allt för högt för att någon kund skulle 

vara villig att använda tjänsten. De lösningar vi har kunnat identifiera är fortfarande 

relativt dyra men har främst en begränsning i de områden de kan leverera kylda 

produkter. Den lösning som vi har identifierat som är prisvärd är Bussgods som kan 
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utföra leveranser till större delen av Norrland vilket vi inte ser som en större 

begränsning då det är där vi ser att DUÅ:s främsta e-handelskunder finns. Detta är även 

ett väldigt miljövänligt alternativ då produkterna samåker med privatpersoner i 

befintligt linjetrafik och påverkar därför inte miljön då dessa utrymmen annars hade 

varit outnyttjade. För att nå de olika kunderna som befinner sig lokalt i Umeå så menar 

vi att hastigheten är det främsta kriteriet där personer vill ha leverans samma dag som 

ordern läggs vilket kan uppnås genom att använda Cykelbudet i Umeå för leveranserna 

då de kan leverera sändningar mellan 30 minuter och fyra timmar efter beställning. 

Priset för denna tjänst är även konkurrenskraftigt och hade inte kostat mer än priset för 

en hämtpizza samt att det är ett miljövänligt och roligt leveransalternativ som kan 

förbättra DUÅ:s rykte ytterligare bland konsumenterna. Detta anser vi är ett bra 

alternativ för kunder som inte har tid att åka ner till DUÅ:s butik och handla varor och 

med denna lösning slipper de även bära och transportera varorna hem själv vilket var en 

av de främsta anledningarna till att folk handlade mat över internet. Den torra 

transporten är betydligt enklare där de finns flera aktörer som kan erbjuda bra lösningar. 

Här finns det inga begränsningar inom leveransområden och den lösning som är bäst 

lämpad enligt de olika distributörerna och de företag vi intervjuat är leverans via ombud 

eller servicepoints som de även kallas där produkter kan levereras över hela Sverige 

inom 1-2 dagar via DHL med ett ramavtal från Pluskontot.  

 

Då de olika lösningarna kostar olika mycket för DUÅ så menar vi att det är lämpligt att 

ha olika priser och fraktfria gränser för dessa. 37 procent av konsumenterna vill att 

frakten skall vara gratis när de handlar över en viss gräns och 19 procent var villiga att 

betala mellan 20-50 kronor för frakten. Därför ska DUÅ erbjuda fri frakt vid orders över 

500 kronor för de vanliga torra sändningarna och vid 800 kronor för den lokala 

expressleveransen och den kylda transporten. Då majoriteten av kunderna ansåg att 

frakten bör kosta mellan 20-50 kronor så tycker vi DUÅ skall ta 39 kronor för den torra 

frakten och 49 kronor för den lokala expressfrakten. För leverans inom en timme med 

Cykelbudet så får kunden betala 100 kronor i fraktkostnad men i dessa fall menar vi att 

det är hastigheten som är primärt och priset sekundärt för kunderna. På grund av 

problematiken med den kylda fraktens kostnader så måste denna ha ett högre pris till 

kund där vi anser att 99 kronor är lämpligt detta då ingen kund var villig att betala över 

150 kronor. Då en snittorder idag ligger på 300 kronor i DUÅ:s butik samt att e-kunder 

förväntas lägga större orders så är det inte ett allt för stort steg upp till de fraktfria 

gränserna vilket gör dem realistiska till skillnad ifall en snittorder idag låg på under 100 

kronor.  

 

I nedanstående bild så har vi sammanfattat DUÅ:s logistiknätverk där de i stora delar av 

Norrland kan erbjuda en kyld och en torr transport och i resterande Sverige endast en 

torr transport. Vi har även i Umeå satt upp en expresslogistik där kunderna kan få 

leverans inom en till fyra timmar från att beställning läggs till alla adresser i Umeå 

tätort.  
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Figur 8. Karta över DUÅ:s distributionsområde.  

 

Med hjälp av ovanstående distributionslösningar så kommer DUÅ kunna erbjuda en bra 

distributionsservice genom att ha olika leveransalternativ beroende på vilken typ av 

produkt som köps och vart kunden befinner sig geografiskt. Vidare kommer kunderna 

erbjudas flexibilitet i leveransdatum eftersom att kunden själv kommer ges möjligheten 

att hämta ut ett paket från en närliggande servicepoint eller terminal på den dag de 

själva önskar. Samtidigt kommer de erbjuda sina kunder funktioner såsom spårning och 

avisering av sändningar samt en hantering av reklamationer som överensstämmer med 

vad de erbjuder sina kunder i sin butik idag. De kommer även kunna erbjuda en 

leveranstid på 1-2 dagar vilket är snabbare än vad de flesta kunderna förväntar sig då de 

räknar med en leveranstid inom 3-5 dagar. Dock så menar vi att DUÅ skall förmedla en 

leveranstid på 2-4 dagar för att säkerställa att de alltid håller sina leveranslöften samt att 

de kan säkra sig mot toppar i arbetsbelastningen vilket kan resultera i att alla orders inte 

kan skickas samma dag de kommer in. 

 

För att besvara den andra delen av vår problemformulering som är hur DUÅ skall kunna 

påbörja sin e-handel samtidigt som de bibehåller sina värderingar och servicenivå så 

har vi först identifierat ett antal områden som karakteriserar DUÅ:s service idag vilket 

är deras kunskap om produkter, deras inspiration till kunder, personliga service samt att 

de erbjuder en trygg och enkel miljö.  

 

För att kunna överföra dessa karaktärsdrag så har vi identifierat ett antal olika lösningar 

och åtgärder. För att skapa en trygg miljö så är det viktigt för DUÅ att arbeta med de 

faktorer som gör kunder trygga över internet vilket är ett känt varumärke, olika 

betalningsalternativ, tydligt information och kontaktuppgifter till företaget. DÅ DUÅ:s 

varumärke inte är känt utanför Umeå så menar vi att det är viktigast att arbeta med de 

andra frågorna för att skapa en trygg miljö. DUÅ ska erbjuda sina kunder olika 
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betalningsalternativ i form av kortbetalning, fakturabetalning och direktbetalning med 

bank som är de tre alternativen som kunder föredrar. Genom att erbjuda samtliga 

alternativ kan kunderna välja det som de känner sig trygga och bekväma med samt att 

det ger ett seriöst intryck om företaget. Det är även viktigt att DUÅ är tydliga med att 

förmedla information om sig själva och olika villkor samt kontaktuppgifter för att skapa 

en trygg miljö för deras kunder. Den främsta anledningen till att kunder drar sig från att 

handla mat över internet är att de inte kan se produkterna innan de köper dem vilket gör 

det viktigt för DUÅ att kunna förmedla en känsla om produkterna via bra bilder och en 

personligt skriven text om produkterna för att på detta sätt även kunna överföra sin 

kunskap om varorna. Vid varje produkt kan även Lars och Per tipsa om tillagningsråd 

och passande tillbehör. För att skapa en interaktiv och inspirerande miljö så skall DUÅ 

skapa ett forum på sin e-butik där kunder kan dela kunskap, råd och betygsätta 

produkter och DUÅ som en referens för framtida kunder. Med hjälp av ett forum kan 

DUÅ få information om trender och vad deras kunder efterfrågar för att på samma sätt 

anpassa sortimentet efter deras kunders önskemål som de gör i butik idag. I forumet kan 

även DUÅ skapa en mer personlig relation till sina e-kunder genom att själva vara 

aktiva på sidan. I forumet kan även DUÅ:s blogg inkluderas för att inspirera kunderna 

samt för att göra den mer tillgänglig till privatpersoner vilken var tanken med bloggen 

då den idag främst läses av branschfolk. För att erbjuda sina kunder en personlig service 

och atmosfär så kan DUÅ erbjuda relevanta erbjudanden som är baserade på vad 

kunden tidigare har köpt från e-butiken och tillgodose kunderna med rekommendationer 

av produkter från Lars och Per samt deras personal. På detta viss kan de överföra deras 

arbetssätt som de har i butik där de har en nära relation till deras kunder och vet vad 

dessa har för preferenser och smak.   

 

DUÅ kommer behöva arbeta med dessa frågor kontinuerligt och förändra och uppdatera 

deras webb-butik för att ha den dynamiska miljö som de har i sin butik. De kommer 

sannerligen dyka upp nya områden som de behöver arbeta med och förbättra för att 

kunna bibehålla deras e-service så de inte fastnar i en statisk miljö. Detta kommer DUÅ 

kunna uppnå genom att arbeta på samma sätt som de gör i sin butik genom att lyssna på 

deras konsumenter och dess önskemål samt att följa sina egna intuitioner som har gjort 

dem framgångsrika idag.   

 

Miljöaspekten har som tidigare nämnt blivit ett viktigt område för både konsumenter 

och företag och framför allt i logistiken då det i sig är en stor belastning för miljön. Alla 

distributionsföretag arbetar med miljö i någon utsträckning men vi menar att det kan bli 

komplicerat för mindre företag som DUÅ att miljöanpassa sin logistik i en större 

utsträckning då de ej arbetar med för stora volymer. Vi har haft miljöaspekten i åtanke 

när vi har sett över olika distributionslösningar och anser att framförallt Cykelbudet och 

Bussgods är väldigt miljövänliga lösningar. Cykelbudet är självfallet miljövänligt då 

inga fossila bränslen används men även Bussgods lösning blir väldigt miljövänlig då 

varorna transporteras i vanlig linjetrafik och samåker alltså med personer och även ifall 

varorna ej skulle transporteras så skulle fortfarande bussen åka till de olika 

destinationerna. Vidare så menar vi att ifall DUÅ skall sträva efter att vara miljövänliga 

så finns det andra områden som är viktiga att jobba med i logistiken såsom förpackning 

av varorna. Ett intressant exempel är det finska företaget RePack som erbjuder 

förpackningar som enkelt kan återanvändas av e-handelsföretaget. Systemet går ut på att 

när konsumenten skall slutföra ordern så kan de välja Repack som alternativ och betalar 

då en mindre deposition som de sedan återfår när de skickar tillbaka förpackningen som 

enkelt går att vika ihop till ett mindre brev där porto och returadress redan är på själva 



75 
 

förpackningen (Repack, 2013). Detta är ett av många verktyg som DUÅ kan använda 

för att minska sin miljöpåverkan i dess logistik.  

6.1 Studiens bidrag  
 

Vi menar att denna studie inte har något direkt teoretiskt bidrag, men detta var inte 

heller studiens syfte. Det primära syftet var att hjälpa företaget DUÅ med ett praktiskt 

problem. Vi anser att det som vi belyst i denna studie och de lösningsförslag som vi har 

gett har ett praktiskt värde för DUÅ om dem väljer att starta en webbutik. Vi anser 

också att denna studie kan vara relevant för andra mindre företag som funderar på att 

börja använda internet som säljkanal. Vi menar att de problem och utmaningar som vi 

har belyst inte är unika bara för DUÅ utan att analysera/utvärdera och välja en relevant 

distributionslösning för sin e-handelsverksamhet är ett problem som fler företag ställs 

inför. Vidare menar vi att problematiken med att överföra ett företags särskilda 

karaktärsdrag till en webblösning samt arbetet med att erbjuda en god service inte heller 

är unikt för DUÅ. Vi menar därför att studien till viss del kan ha ett praktiskt värde för 

andra mindre företag i form av ett hjälpmedel som belyser utmaningar och presenterar 

alternativa lösningar på dessa. 

6.2 Framtida studier  
 

Något vi har sett under studiens gång är att det tar en period innan e-handeln blir lönsam 

och att det därför ligger i företagens intresse att inte ta på sig för stora fasta kostnader i 

form av bland annat avgifter för e-handelsplattformar. Det finns en rad olika 

gratisalternativ ute på marknaden samt mer avancerade lösningar där relativt höga 

licenskostnader tillkommer. Vi har i denna studie inte gått in närmare på de olika 

plattformarna som existerar och vilka funktioner de kan erbjuda. Vi ser därför att detta 

skulle kunna vara ett intressant område att vidareutforska och se över vad en e-

handelsplattform bör innehålla för funktioner och hur de skiljer sig mellan plattformarna 

i de olika prissegmenten. Vi tror att detta skulle vara av stort värde för de företag som 

vill påbörja en e-handel då det kan vara svårt för dessa att veta vad en plattform bör 

innehålla och vilka plattformar som på bästa sätt kan erbjuda detta.  
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Appendix 1: Intervjuförberedelse 1 med DUÅ 
 

Förberedda frågor till intervju nr 1 med DUÅ 

 

Tema: allmänt om företaget  

 

Berätta om företaget och hur det skapades? 

Hur många anställda har ni och vad har ni för omsättning? 

Hur ser Ägarfördelningen ut?  

Har ni några speciella grundvärderingar som ni känner att ert företag står för? Och som 

ni inte är villiga att släppa? 

Hur ser ni att företaget kommer att utvecklas, vad har ni för framtidsplaner med DUÅ?  

Om ni skulle expandera, vilka geografiska områden ser ni som lämpliga? 

Kan ni tänka er att öppna fler butiker i framtiden utanför Umeå?  

Vid e-handel, vart tror ni er störta kundgrupp kan befinna sig? 

Vad har ni för kontakt och relation med era leverantörer? 

Hur ofta förnyar ni ert sortiment? Samt hur går ni till väga när ni gör det? 

Vilka är era största konkurrenter? 

Finns det linkade butiker/koncept i andra städer i Norrland eller i de södra storstäderna.  

Vad anser ni är era största styrkor och konkurrensfördelar? 

Vad är era svagheter mot era konkurrenter och i allmänhet? 

Vilka hot ser ni främst mot DUÅs framtid och eventuella expansion? 

Hur marknadsför ni er till era konsumenter? 

Har ni någon kundklubb eller kundregister, lite som ett nyhetsbrev? 

Hur ser er kundgrupp ut?  

Varför tror ni att ni har blivit så populära bland era kunder, varför köper de produkter 

hos er? 

Vilka varor är det ni tjänar mest pengar på? 

Vilka produkter ser ni själva som lämpliga att sälja över internet? 

Ytterligare produkter som ni skulle vilja ha i ert sortiment? 

 

Tema distribution 

 

Hur ser ert lager ut, vart ligger det? 

Hur ser era inköpsprocesser ut? 

Hur skickas varorna idag till ert lager? 

Tror ni era kunder är villiga att betala för frakten och iså fall hur mycket? 

Hur stor måste en total order vara på för att ni ska betala för frakten? 

Varför har ni inte e-handel idag? Vilka problem har ni sett med det?  

Vad tror ni är viktigast för era kunder i en framtida e-handel när det gäller logistik 

service? Pris eller kvalité?  

 

Tema: service 

 

Hur tror ni att ni kan behålla era värderingar och service vid en e-handelsplats?  

Vad tror i era konsumenter vill ha för typ av service på er e-butik? 

Vad tror ni är viktigt att få med för service ifrån er butik till er e-handel? 

Är det några dagar i veckan som ni har mindre att göra i butiken?  
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Appendix 2: Intervjuförberedelse 2 med DUÅ 
 

Förberedda frågor till intervju nr 2 med DUÅ  

 

Tema: DUÅ:s service i nuläget  

 

Vad innebär "kundservice" för er?  

Vad utmärker just er service?  

Hur arbetar ni med att kunden ska känna sig trygg när de möter er i er butik?   

Hur vårdar ni era kunder, i butik och ej i butik?  

Hur hanterar ni missnöjda kunder idag?  

Hur tror ni att missnöjda kunder kan hanteras via internet?  

 

Tema: E-handel  

 

Vad tror ni är viktigt att erbjuda för service på internet?   

Vilka serviceelement som ni har idag i butik, kan man överföra till internet?  

Vilken typ av information tror ni era kunder kommer vilja ha?  

Hur tänkte ni när ni designade er nuvarande hemsida som är smidig och effektiv? 

Känner ni att er e-butik ska vara utformad på ett liknande sätt?  

Hur tror ni att man ska kunna skapa en personlig anpassning på webbutiken?  

Hur tror ni man kan överföra er kunskap om produkter och rekommendationer om olika 

produkter som ni har i butik, till webbutiken?  

Idag har ni en blogg, hur ni att den kan utvecklas med e-handel? Så att fler kan ta del av 

den?  

Appendix 3: Intervjuförberedelse OLIOLI & Delicés de 

France  
 

Förberedda frågor till intervju med OLIOLI och Delicés de France:  

 

Tema logistik och service 

  

Vilken tycker du var er största utmaning med e–logistiken? 

Vilka logistikföretag samarbetar ni med?  

Varför valde ni dessa företag, vilka kriterier hade ni med i er beslutsprocess? 

Erbjuder ni era kunder olika leveransalternativ? Express, miljö, ekonomi? 

Vart har ni ert lager? Tar ni själva hand om det? 

Hur har ni behållit en bra servicenivå med er e-logistik? 

Vad erbjuder ni för personlig kontakt med era kunder? 

(kommunikations möjligheter osv) 

På vilket sätt erbjuder ni era kunder information?  

Hur ser er beställningsprocess ut? 

Hur säkerställer ni att ni har en bra ordernoggrannhet, det vill säga att det som levereras 

matchar kundens order i rätt föremål i rätt kvantitet?  

Hur säkerställer ni att era produkter är fria från skador och dylikt vid leverans? 

Hur hanterar ni skador och reklamationer vid e-handeln? Vilka alternativ erbjuder ni era 

konsumenter när det gäller returer? 

Vad har ni för leveranshastighet, från order är lagd till leverans?  
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Hur pass bra håller ni era utlovade leveranslöften och hur säkerställer ni detta? 

Hur många dagar i veckan skickar ni iväg produkter, har ni fasta tillfällen eller leverans 

varje dag?  

Vilken form av valmöjlighet erbjuder ni era kunder när det gäller leveranstidpunkt?  

Hur ser er lagertillgänglighet ut, alltså att produkterna finns på lager när orders läggs. 

Rekommenderar ni olika substitut ifall produkter är slut? 

Hur säkerställer ni er lagertillgänglighet?  

Hur ser fraktkostnaderna ut för era kunder samt hur väl presenteras dem innan 

ordertillfället?  

Är det något som ni tycker jag har missat som är viktigt att tänka på när man 

säkerställer logistiken för sin e-handel?  

 

 


