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Sammanfattning

De flesta konsumenter ser idag moment som resor till butiken, ihopplockning och transport av

varor till hemmet som självklara inslag när livsmedel och förbrukningsvaror ska inhandlas.

För vissa konsumentgrupper är denna tidsödande hantering av nödvändighetsvaror ett

problem, de vill prioritera sin tid annorlunda och kan tänka sig att byta monetära resurser mot

tid. När dagligvaruföretagen anpassade internethandeln till att även omfatta deras produkter

kunde detta behov tillgodoses till viss del. I denna uppsats beskrivs och analyseras

internetbaserad dagligvaruhandel ur ett samhällsekonomisk perspektiv. Viktiga

frågeställningar gäller handelns drivkrafter, marknadens strukturförändringar samt

internethandelns potential  och framtidsutsikter.

I Sverige domineras dagligvarumarknaden av ett fåtal stora aktörer, så även när det gäller de

butiker som erbjuder internethandel. De stora dagligvarublocken, KF, ICA och Axfood

erbjuder alla dagligvaruhandel via internet. Dagligvaruföretagen ser internethandeln som ett

nytt sätt att marknadsföra sig och locka till sig kunder genom en ökad servicegrad. En tro på

internethandelns kostnadsbesparande effekter spelade också roll för etableringen på

marknaden. Ytterligare en viktig drivkraft har varit konsumentens efterfrågan på nya tjänster.

Internethandelns framväxt innebär att distributionsarbetets fördelning och rollfördelningen

mellan konsumenter, dagligvarukedjorna och dess mellanhänder förändrats. Tidigare har

strukturförändringar på marknaden för dagligvaror skett genom att konsumenten övertagit allt

mer av de intensiva momenten i distributionen. Internethandeln vänder på detta resonemang

och orsakar konkurrens mellan det obetalda arbete som konsumenten utför och det som

butikerna betalar sina anställda för att utföra. Intermediärens roll har förstärkts genom att

konsumenterna nu betalar dem för att utföra det arbete som kunden själv tidigare skötte. Den

nuvarande affärsstrukturen med blocktillhörighet, ett etablerat butikskoncept och vertikal

integrering kommer dock fortsätta att vara av stor betydelse.

Internethandeln med dagligvaror är inte omfattande idag, endast ett fåtal konsumenter har

provat det nya sättet att handla och antalet som regelbundet använder sig av internet som

inköpskanal är ännu färre, men intresset för denna typ av handel är ändå stort, både från

dagligvaruföretagens och olika kundgruppers sida. Viktiga förändringar som kan stärka

framtidsutsikterna för internethandeln är ökad köptrygghet, en minskad tröskelkostnad för att



använda tjänsten samt förändrade transport- och plockningskostnader. På kort sikt kommer

troligen internethandelns marknadsandel att ligga kvar på en låg nivå och fortsätta att vara

koncentrerad kring stora hushåll som med gott om pengar och ont om tid.



1

1. Inledning

Det inledande kapitlet ger först en kort introduktion till uppsatsens ämnesområde och

beskriver sedan det syfte och de frågeställningar som uppsatsen bygger på. En disposition där

upplägg och struktur presenteras avslutar kapitlet.

1.1 Bakgrund

Den andel av den privata konsumtionen som spenderas på livsmedel och drycker uppgick till

mer än 12% år 1999, vilket gör denna varugrupp till en av de större utgiftsposterna för

svenska konsumenter.1 Det är dock inte endast den monetära kostnaden som kunderna måste

ta med i beräkningen när de gör ett inköp av dagligvaror. De flesta konsumenter ser idag

moment som inköpsplanering, resor till butiken, ihopplockning och transport av varor som

självklara inslag när livsmedel och förbrukningsvaror ska inhandlas. Detta arbete utförs för

den stora majoriteten två till tre gånger i veckan vilket innebär att en inte obetydande andel av

individens tid och energi läggs ned på att föra livsmedel och andra dagligvaror från butiken

till hemmet för förbrukning. För den fjärdedel av befolkningen som uppger att de handlar mer

än fyra gånger i veckan ökar denna arbetsbörda ytterligare.2

En stor del av de inköp som görs kommer idag från stora anläggningar, ofta externt placerade

dit kunden tar sig med bilen som transportmedel. Samtidigt har inköpsvolymerna ökat i

storlek och dessa båda faktorer har bidragit till ett förändrat inköpsarbete för konsumenterna.

Kunderna får åka längre sträckor för att komma till sin huvudbutik än förr och transporterar

och lagrar allt större volymer. Förklaringar till konsumenternas utökade roll i inköpsprocessen

finns i de stora förändringar som ägt rum på den svenska marknaden för dagligvaror under de

senaste femtio åren. Teknologiska framsteg och ekonomiska strategier har förändrat den

organisation som ser till att konsumenterna får mat på bordet. Strukturella och organisatoriska

förändringar har fått återverkan på företagsstruktur, konsumenternas köpvanor,

samhällsplanering och inte minst distributionsarbetets fördelning. Transportmöjligheterna har

förbättrats genom lastbilens och personbilens möjligheter till transport av stora volymer.

Butiksstrukturen har över tiden ändrats till att omfatta färre och samtidigt större enheter.

                                                       
1 Supermarket 6-7 s 14
2 ibid s 47
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Marknaden för dagligvaruhandel i Sverige är idag starkt koncentrerad med tre huvudsakliga

aktörer, ICA, KF och Axfood, som tillsammans har en marknadsandel på över 70%3

Majoriteten av det svenska folket gör alltså sina inköp i en butik tillhörande någon av dessa

livsmedelskedjor. Marknadens utseende har dessutom formats av vissa företeelser som är

utmärkande för dagligvaruhandeln som höga försäljningsvolymer, små vinstmarginaler och en

distributionsintensiv verksamhet. För att kunna handla med stora mängder varor effektivt har

företagen integrerat partihandeln i verksamheten och många av de delar av distributionen som

är karaktäristisk för dagligvaruhandeln har efter hand övertagits av konsumenterna. För vissa

konsumentgrupper är denna tidsödande hantering av nödvändighetsvaror ett problem, de vill

prioritera sin tid annorlunda och kan tänka sig att byta monetära resurser mot tid. Detta skapar

incitament för marknadsaktörerna att försöka hitta en sådan lösning.

När teknikutvecklingen medförde att datainnehavet ökade och internet öppnades för

kommersiella intressen 1993 hittade företagen snabbt en ny kanal för att profilera och

marknadsföra sin verksamhet för existerande och potentiella kunder. Den affärsmässiga

utbredningen på internet gick snabbt, först och främst med varor av standardiserad karaktär

som gick lätt att sälja utan att kunden behövde inspektera varan först, men efter ett tag blev

även dagligvaror en av de många varugrupper som nu bjuds ut via internet. Genom att

framhålla de tidsbesparande möjligheter som internethandeln erbjöd stressade konsumenter

hittades den lilla men växande kundgrupp som var villiga att betala för den service som nu

erbjöds av vissa livsmedelshandlare. Hemkörning av livsmedel är i sig ingen nyhet, det är en

service som erbjudits av dagligvaruhandlarna förr, men internethandeln erbjuder en mer

långtgående flexibilitet där hänsyn till exempelvis öppettider inte behöver göras. Långt ifrån

alla konsumenter och producenter är dock redo att ändra sina invanda inköps- och

försäljningsrutiner och internethandelns utbredning inom livsmedelsområdet är än så länge en

marginell företeelse sett till den totala omsättningen i branschen. Den stora majoriteten av det

svenska folket handlar fortfarande sina varor genom att själva åka till butiken men intresset

för handel på internet är växande och  kan komma att få en helt annan betydelse som säljkanal

i framtiden.

                                                       
3 Dagens Industri 24/8 2000 s 14
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera internetbaserad dagligvaruhandel ur ett

samhällsekonomiskt perspektiv med tonvikt på följande frågeställningar:

Hur omfattande är Internethandeln av dagligvaror?

Hur ser situationen ut utomlands, främst i Norden och USA?

Vilka drivkrafter finns som bidrar till denna utveckling av handeln?

Vilka strukturförändringar på dagligvarumarknaden medför e-handeln?

Hur påverkas samhällsekonomin av handelns utveckling?

Hur ser potential och framtidsutsikter ut för denna sorts handel?

1.3 Avgränsning

Uppsatsen kommer endast att behandla internethandel mellan företag och konsument, inte

handeln mellan företag (B2B). Den internationella jämförelsen begränsas till exempel från

utvalda länder i Norden och Europa och med en fokus på den amerikanska marknaden då den

senare har fungerat som en trendsättare för strukturomvandling inom livsmedelsindustrin.

Dessutom kommer inte företag som endast erbjuder specialvaror att inkluderas i uppsatsen

utan utgångspunkten är internetföretag som erbjuder ett brett sortiment av dagligvaror.

1.4 Metod och Material

Den metodologiska basen för huvuddelen av nationalekonomisk forskning är begreppet

”economic man”, den rationella ekonomiska aktören, som bas för beslut i olika situationer.

Med den individuella rationaliteten som grund förklaras verkligheten. På samma sätt som

ekonomiska teorier förklarar företagens beteende, investeringar och utveckling har

rationaliteten sträckts ut till att innefatta individens enskilda beslut om hur exempelvis

fördelningen mellan tid och monetär resurser ska delas upp. Detta angreppssätt används på

flera ställen i uppsatsen och utifrån de ekonomiska teorierna förklaras varför marknaden och

dess aktörer agerar som de gör. Uppsatsens empiriska del, kartläggningen av

internetmarknaden och dess aktörer i Sverige och utomlands har till stora delar hämtats direkt

från de olika företagen, ofta via hemsidor eller dem närstående tidskrifter som exempelvis

Supermarket. Dessutom har samtal förts med företrädare för olika internetbutiker. För att

skapa en ram kring hela uppsatsen används en distributionsekonomisk ansats som syftar till
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att förklara strukturomvandlingens riktning och vilka problem och möjligheter som kan

uppstå på marknaden. Huvuddelen av denna teoriinriktning har hämtats från Tomas

Svenssons avhandling ”Dagligvarudistributionens strukturomvandling, drivkrafter och

konsekvenser för städers utformning och miljö”, 1998.

1.5 Disposition

Efter det inledande kapitlet med frågeställningar och syfte, kommer en sammanställning av

detaljhandels position inom nationalekonomisk teori att göras där teorier som kan underlätta

en analys av internetmarknadens potential och marknadsstruktur läggs fram. En genomgång

av dagligvaruhandelns strukturomvandling under 1900-talet är väsentlig för att ge ett

bakgrundsperspektiv av de krafter som drivit utvecklingen inom branschen framåt och

behandlas i kapitel 3. Efterföljande kapitel beskriver internethandelns förutsättningar,

omfattning och struktur på dagligvarumarknaden och utgör grunden för den andra delen av

uppsatsen. Denna andra del omfattar också ett analyserande kapitel där internethandelns

kostnader, potential och omfattning diskuteras tillsammans och samhällsekonomiska problem

och lösningar. Det avslutande kapitlet omfattar slutsatser och en sammanfattande kommentar

om internethandelns framtid.

1.6 Definitioner

e-handel: Elektronisk handel, innebär i denna uppsats handel som sker med hjälp av datorer

via ett företags hemsida. Den kan ske genom ifyllande av formulär på hemsidan eller genom

ett enkelt mail. Att ringa in sin order till företaget är däremot postorderförsäljning och räknas

inte in. Synonymt med e-handel eller elektronisk handel används internethandel.

dagligvaruhandel: Handel som omfattar de varor som fyller konsumentens dagliga

inköpsbehov som livsmedel, kem-tekniska produkter, tidningar, tobak mm

distribution: lagring, transport för att knyta samman produktion och konsumtion i tid och

rum.

distributionsekonomi: Distributionen har en central roll i samhällsekonomin tillsammans

med produktion och konsumtion. Distributionsaktiviteter bör produceras med minsta möjliga

resursförbrukning. Distributionsekonomin beskriver och utvecklar denna problematik.
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2. Detaljhandel i nationalekonomisk teori

Utbyten mellan producent och konsument på en marknad spelar en central roll i

samhällsekonomin, men handelns betydelse har varit svår att värdera. I följande kapitel

redovisas den nationalekonomiska teori som behandlar handel och distribution och hur

dagligvaruhandelns speciella förutsättningar påverkar handelsprocessen.

2.1 En ekonomisk modell

Den traditionella marknadsmodellen med perfekt konkurrens och fullständig information

motsvarar inte verklighetens detaljhandelsmarknad. På den perfekta konkurrensmarknaden

sker möten mellan konsument och producent friktionsfritt. Det finns inga hinder för att

etablera sig eller avlägsna sig från marknaden, informationen är fri och uppgifter om pris och

kvalitet är kända för alla aktörer. Produkter och tjänster är homogena och det stora antalet

köpare och säljare garanterar att alla aktörer är pristagare och är oförmögna att själva påverka

priset. Fullständig konkurrens råder och marknaden befinner sig i ett jämviktstillstånd. Inga

externaliteter existerar och den samhällsekonomiska effektiviteten och välfärden är

maximerad.4 Distributionens fördelning på producenter, mellanhänder och konsumenter är

perfekt fördelad och detaljhandelsstukturen är optimal med avseende på butikstyp, storlek,

öppettid, etableringsläge etc.5

Denna perfekta modell har dock sällan observerats utanför den teoretiska världen. Några av

svagheterna i modellen är att den ignorerar det faktum att transaktionskostnader är reella

faktorer i affärsprocesser, att information inte alltid finns tillgänglig för alla och att företag

inte alltid är pristagare. Dessutom förbises betydelsen av externa effekter, teknologiska

framsteg och innovationers påverkan på produktionsprocessen och marknadens struktur.6

På den verkliga marknaden sker inte transaktioner friktionsfritt och alla aktörer har inte

tillgång till perfekt information. Istället kan man se marknaden som en process där

konsumenters och producenters begränsade kunskaper utökas genom interaktion. Genom att

frångå det statiska tänkandet och använda sig av ett tankesätt där marknaden fungerar som en

lärdomsprocess där aktörerna utbyter information skapas utrymme för handlarens roll på

                                                       
4 Carlton & Perloff, ”Modern Industrial Organization”, HarperCollinsCollege Publishers, 1994, s 87
5 Svensson, Tomas ”Samhällsekonomiska konsekvenser av detaljhandelns strukturomvandling- med betoning på
dagligvaruhandel och externetableringar” Arbetsnotat nr 126, Tema T, 1994, s 28
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detaljhandelsmarknaden.7 Handlaren får en koordinerande roll som förmedlare av kunskap,

genom den information om priser, utbud, varusammansättning och efterfrågan som han tillför

görs hela handelsprocessen smidigare.8  Detta sätt att se på handeln introducerades av Hayek

och hans efterföljare i den nationalekonomiska inriktning som kallas den österrikiska skolan.

Hayeks observation att bristen på korrekt och utförlig information kan ha en avgörande

betydelse för marknader ligger nära ett annat ekonomiskt teoriblock; kontrakts- eller

transaktionskostnadsteorin. Här leder informationsbristen till att ett antal olika kostnader

uppstår på marknaden. Konsumenten ådrar sig kostnader i form av sök-, kontrakts-, och

kontrollkostnader när en transaktion ska ske mellan köpare och säljare. En intermediär som

träder in i affärsprocessen kan minska dessa kostnader och underlättar därmed

transaktionerna. Den ökade specialiseringen och arbetsfördelningen ökar effektiviteten på

marknaden och p.g.a. de sänkta transaktionskostnaderna har konsumenter och producenter en

betalningsvilja för intermediärens fortsatta existens.9

Sett ut ett ekonomiskt perspektiv vidareförädlar dessutom detaljhandelsbutiken produkten

genom att koppla samman den med ett antal tjänster- ”a bundle of convenience dimensions”.

Detta kan exempelvis innebära att varan transporteras närmare kunden, infogas i ett sortiment

och att den presenteras på ett informativt sätt som minskar kundens osäkerhet och därmed

kostnad för inköpet.10 Denna process är alltså den produktion som handlaren genomför. För

denna grupp tjänster betalar konsumenten ett pris som avspeglar deras värderingar av den

ökade förädlingsgraden. När vissa butiker exempelvis ökar sin service, öppettider etc

förbrukas resurser i detaljhandelsledet vilket medför att försäljningspriserna är högre i dessa

butiker än för butiker som satsar mindre på denna sorts vidareförädling.11

2.2 En distributionsekonomisk ansats

Det traditionella sättet att beskriva vad som kallas ”the economics of retailing” är genom en

distributionsekonomisk ansats. Konsumtion och produktion är två grundpelare i

samhällsekonomin, men de är ofta separerade i tid och rum, och ju större denna separation är

                                                                                                                                                                            
6 Carlton & Perloff, 1994, s 124
7 Erixon, Fredrik ”Hur handlaren skapar välstånd”, Rapport från Svensk Handel, 2000, s18
8 ibid s18
9 Svensson, Tomas, Arbetsnotat nr 126, 1994, s 26
10 ibid s 25
11 ibid s 28
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desto viktigare blir ekonomins tredje grundläggande funktion, distributionen, för en

fungerande marknad. De aktiviteter som genomförs för att överbrygga separationen mellan

produktion och slutlig konsumtion kallas distributionsaktiviteter och omfattar exempelvis

transport, (rumslig separation) lagring (tidsmässig), kreditgivning, reklam och riskbärande

(informationsmässig separation)12 Distributionen kan sägas handla om hur konsumenter och

producenter knyts samman genom att produkter, pengar och information förs över mellan

dem. Distributionsaktiviteterna är de transaktioner som är resultat av och förutsättning för

dessa flöden.13 Samhällsekonomin gynnas av ett väl fungerande distributionssystem eftersom

utbytet mellan producent och konsument underlättas, därför har distributionen och

detaljhandeln ett existensberättigande.

Varudistributionen kan indelas i olika delområden, producentvarudistribution som innebär

distribution mellan olika producentled, och konsumentvarudistributionen som avser

distribution av varor mellan producent till konsument.14 Om producentvarudistributionen kan

översättas till partihandel motsvarar konsumentvarudistributionen detaljhandeln och det är här

som fokus ligger i den fortsatta diskussionen.

2.2.1 Distributionens funktioner och handelsföretagens roll15

Distributionen kan sägas ha två huvudfunktioner, en statisk och en dynamisk. Den statiska

distributionsfunktionen innebär att producerade produkter förs över till förbrukarna och

monetära resurser förs åt motsatt håll. Detta arbete underlättar transaktionen och medför på så

sätt att kostnaderna för osäkerhet och liknande hålls nere. Den dynamiska funktionen har ett

vidare perspektiv och innebär att önskemål och behov matchas så att produkterna motsvarar

förbrukarbehovet. De produkter som konsumenterna vill och kan köpa produceras. När

produktionsmöjligheter och förbrukarbehov matchas kan produktionsresurserna utnyttjas

effektivt och hela produktionsprocessen fungerar bättre. Att utföra dessa distributions-

aktiviteter är förknippat med kostnader, som bör minimeras för att effektivitet i distributionen

ska uppnås. Handelsföretagen bygger sin existens på att de kan utföra distributionsfunktionen

effektivare än vad producenten och/eller förbrukare kan. Mellanhänderna minskar antalet

kontakter som ska upprätthållas mellan producenter och konsumenter och det innebär att den

totala kostnaden för distributionen sjunker när rutinmässighet introduceras.

                                                       
12 Svensson,T, Arbetsnotat nr 126, 1994, s 23
13 Persson, L, ”Distributionsekonomi”, Studentlitteratur, 1987 s 5
14 Svensson, Tomas, Arbetsnotat nr 126, 1994, s 23
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Handelsföretagen väljer arbetsuppgifter som de kan utföra bättre än producenter och

konsumenter och lyckas de välja rätt ökar effektiviteten i ekonomin, väljer de fel kan

distributionen dock bli kostsam och ineffektiv. Grunden är dock att både producent och

förbrukare hjälps av handelsföretagens distributiva funktion. Kostnaderna för den fysiska

distributionen hålls nere och affärsuppgörelserna blir billiga och smidiga. Intermediärens två

huvudsakliga arbetsuppgifter utgörs av vad som kallas insamlande och utspridande handel och

kan beskriva konsumenternas respektive producenternas önskemål om mellanhandens

distributörsroll. De arbetsuppgifter som handelsföretagen har med utgångspunkt från ett

förbrukarperspektiv, är att göra produkter från avlägsna producenter tillgängliga till ett bra

pris samtidigt som assistans med att hitta rätt i ett stort produktutbud ges. Varor från ett stort

antal producenter köps in och presenteras på ett sätt som underlättar kontakt mellan

konsument och producent. Producenten å sin sida vill sprida ut sina produkter på ett effektivt

sätt och på så sätt utöka sin avsättningsmarknad och sänka sina arbetskostnader. Samtidigt vill

de ha någon form av marknadsbearbetning och service till förbrukarna. Alla dessa funktioner

kan handelsföretagen tillhandahålla genom olika former av specialisering. De kostnader som

intermediärens verksamhet orsakar är lägre än de kostnader som hade uppstått om förbrukare

och producenter själva skött distributionen och därför är mellanhändernas existens

samhällsekonomiskt sanktionerade. Konsumenter och producenter har en betalningsvilja för

att intermediärer som handelsföretag ska existera.

2.2.2 Sortiment och lokalisering

Ur förbrukarsynpunkt finns det två faktorer med distributionskanalerna som är viktigare än

andra, bekvämligheten och den geografiska närheten. Dessutom spelar fasta relationer en viss

roll, dvs att man föredrar att använda sig av en känd mellanhand.16 När det gäller

bekvämligheten spelar sortimentsammansättningen en stor roll för förbrukarnas möjligheter

till att få marknadsöverblick. Ett djupt sortiment, dvs flera varuvarianter av samma varuslag,

ökar kundens möjligheter till produkt- och prisjämförelser och även bredd, dvs flera olika

typer av varor underlättar för kunden i en inköpssituation genom att minska köparnas behov

av att hålla kontakt med många säljare.17 En stor bredd minskar också kostnaderna för

enskilda produkter eftersom de fasta kostnaderna för försäljningsställena sprids ut på fler

varor och möjligheterna till transportsamordning ökar. På detta sätt kan distributionens

                                                                                                                                                                            
15 Detta avsnitt bygger på Persson, L, ”Distributionsekonomi”, 1987 om inget annat anges.
16 Persson, L, ”Distributionsekonomi”, 1987, s 19-20
17 ibid s 27
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sortimentsfunktion underlätta och effektivisera inköpssituationen för förbrukarna samtidigt

som priserna kan sänkas.

Tillgänglighet är lokaliseringens viktigaste funktion för konsumenterna. De flesta

konsumenter är inte beredda att åka hur långt som helst för att få tag på de varor de

efterfrågar.  Närheten har spelat en stor roll i handlarens strategi och även om bilanvändandet

har lett till att många affärer nu har utlokaliserats från statskärnan finns det fortfarande ett

behov, om än ett minskat, av att ha snabb tillgång till handlaren. Lokaliseringen har, förutom

sin lättillgänglighet för en grupp köpare, dessutom betydelse för ett handelsföretag av två

ytterligare orsaker. Det är viktigt att de täcker den aktuella marknaden och därigenom kan

föra ut producenternas produkter till en större geografiskt område. Viktigt är också att placera

sig så att rationella transporter och mellanlagring möjliggörs så att kostnaderna för fysisk

distribution kan sänkas.18

Det är dock inte bara handelsföretagen som utför det distributiva  arbetet i processen fram till

slutlig konsumtion. Enligt det konsumentekonomiska synsätt som bla ekonomerna Anell och

Malmgren förespråkar, sker en betydande vidareförädling även i hushållet. Genom insatser av

transportresurser, tid och bostadsyta sker planering av inköp, transport till butiken,

inköpsarbete i butik, transport från butik, lagring och slutligen förberedelse innan den slutliga

konsumtionen. Alla dessa aktiviteter räknas som delar av den totala kostnad som krävs i

distributionsprocessen.19

2.2.3 Dynamik och drivkrafter

Distributionssystemet är dynamiskt utformat och förändras i takt med att den övriga

ekonomin förändras. Om nya tekniska eller organisatoriska förändringar uppstår som påverkar

den relativa effektiviteten i olika sätt att utföra distributionsarbetet kommer

distributionssystemet att förändras. När systemets omgivning i form av exempelvis

konsumenternas inkomster, levnadsstandard eller lönekostnader förändras kommer

distributionen att påverkas och anpassas till att bättre möta de nya kraven på marknaden.

Dessutom finns det vissa faktorer som fungerar i växelverkan med förändringar inom

distributionssystemet. Exempel på detta är förändringar i konsumtions- och köpvanor,

                                                       
18 ibid s 71
19 Svensson, Tomas, Arbetsnotat nr 126, 1994, s 31
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storleksförändringar, attitydförändringar hos producenter, förbrukare och mellanhänder.20

Alla dessa faktorer fungerar som drivkrafter som förändrar marknadens och distributionens

struktur och organisation.

En grundläggande ekonomisk drivkraft som haft stor betydelse för distributionens utveckling

och som varit en förutsättning för tillväxt på detaljhandelsmarknaden är den ökade

arbetsdelningen och specialiseringen. Vid en arbetsdelning uppstår möjligheten att minska

produktionskostnaderna genom att utnyttja tilltagande skalavkastning. Detta innebär att

genomsnittskostnaden sjunker när producerad kvantitet ökar och på så sätt kan en stor butik

alternativt en stor övergripande organisation skapa sig fördelar gentemot ett företag med

mindre producerad kvantitet. Stordriftsfördelarna kan yttra sig inom tre huvudsakliga

områden. Teknologiska stordriftsfördelar skapas genom en stor anläggning där en stor

kvantitet kan produceras, kommersiella fördelar skapas genom att företaget exempelvis har

möjlighet att handla med stora volymer och på så sätt kan skaffa sig en bättre

förhandlingsposition än företag som inte är lika betydelsefulla för grossisten. Dessutom finns

det fördelar med att ha en stor organisation, arbetsfördelningen är större och samordning av

marknadsföring och inköp kan göras.21 Genom att utnyttja dessa stordriftsfördelar ökar

effektiviteten i resursutnyttjandet men medför också att antalet aktörer på marknaden minskar

och konkurrensen störs, vilket i sig kan ha negativa effekter på den samhällsekonomiska

effektiviteten.

Stordriftsfördelar av detta slag finns även att utnyttja på distributionsområdet, varvid

kostnadsbesparingar och rationaliseringar blir möjliga i olika distributionsled.

Specialiseringen ger dessutom successivt upphov till nya enheter i förädlingskedjan i form av

olika intermediärer på marknaden. Dessa specialiserade enheter kan samtidigt på ett bättre sätt

öka användandet av realkapital. När kapitalintensiteten ökar sker en effektivitetsvinst,

teknikutvecklingen endogeniseras och produktionen eller distributionen blir mer

kostnadseffektiv.22 På detta sätt har arbetsdelningen påverkat samhällets totala utnyttjande av

produktions- och distributionsresurser.

                                                       
20 Persson, L, ”Distributionsekonomi”, 1987 s 108-109
21 Svensson, T, Arbetsnotat 126, 1994  s 32
22 Svensson, Tomas ”Dagligvaruhandelns strukturomvandling -drivkrafter och konsekvenser för städers
utformning och miljö”, Doktorsavhandling, Linköpings universitet, 1998 s 211-212
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Arbetsdelningens utbredning begränsas dock av marknadens storlek och därmed också hur

mycket av stordriftsfördelarna som kan realiseras. Avsättningsmarknadernas storlek i nästa

led påverkar arbetsdelningen i ledet före direkt (internal economics), medan storleken på

avsättningsmarknaderna i andra förädlingsled bara har en indirekt betydelse för

arbetsdelningens status.23 När det gäller storleken på marknaden bestäms denna av två

faktorer, den geografiska utbredningen och efterfrågans täthet inom ett visst område. Den

geografiska marknaden kan utökas genom sänkta transport- och distributionskostnader som

gör det möjligt för företagen att nå ut med stora produktionsvolymer till konsumenter som

inte bor i produktionsanläggningens närhet. Tätheten kan ökas genom att antalet konsumenter

ökar på en given yta eller genom att köpkraften för det ursprungliga antalet individer ökar.24

Detta kan illustreras med ett exempel: På grund av en teknikförbättring sänks

transportkostnaderna mellan butik och hushåll, det geografiska spridningsområdet ökar, vilket

medför att butiken får en större avsättningsmarknad. Därmed kommer arbetsdelningen inom

detaljhandeln att öka med större butiker och större funktionsuppdelning. Den indirekta

effekten blir att kostnaderna för distribution mellan parti- och detaljhandel dessutom minskar

när det blir möjligt att transportera större volymer och anpassa varuhanteringen.

2.2.4 Distributionskostnader

De totala kostnaderna för distributionen bör minimeras för att distributionen ska bli så

samhällsekonomiskt effektiv som möjligt. Det är ofta det senare ledet i distributionskedjan,

varutransporten från butik till hushåll, som står för den största kostnadsandelen i det totala

distributionsarbetet. 25  Den tid som mellanhänder och hushåll lägger ned på distributionen är

en av de största kostnadsandelarna i hela distributionsprocessen

Eftersom en effektiv marknad för varudistribution medför att distributionen sker till lägsta

kostnad kan marknaden vara ineffektiv om konsumenterna får ägna en för stor del av sin tid

till att genomföra sin del av distributionsarbetet. Den totala distributionskostnaden är alltså

starkt beroende av den kostnad som hushållen har för sitt arbete. En inköpssituations

kostnader och hushållens inputfaktorer i denna process beskrivs noggrant i vad som har

kommit att kallas TIMES – modellen.

                                                       
23 ibid s 215
24 ibid s 213
25 Svensson, Tomas ”Dagligvaruhandelns strukturomvandling -drivkrafter och konsekvenser för städers
utformning och miljö”, Doktorsavhandling, Linköpings universitet, 1998 s 74
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När man beskriver en traditionell inköpssituation använder ekonomer ibland sig av den sk

TIMES modellen. Insatser av Time, Information, Money, Energy (avser planering, fysisk

energi), Space (avser subjektiv känsla för avstånd, tidsuppfattning) krävs vid ett inköp och

konsumenten väljer den kombination av dessa fem som ger den för honom/henne bästa

mixen.26 På så sätt kommer preferenser och budget-/tidsrestriktioner att påverka kundens

inköpsbeteende. Kunden handlar rationellt efter sina egna förutsättningar och de villkor som

gäller vid de olika inköpssituationerna. Genom att förändra förutsättningarna för

konsumenternas värdering av dessa faktorer eller genom att förändra förhållandena mellan

dessa kommer konsumtionen och hushållens del av distributionsarbetet att komma att

förändras. Vad TIMES modellen inte tar hänsyn till är vad som kan kallas recreational

shopping eller fritidskonsumtion, dvs att kunden faktiskt kan utföra sina inköp med

utgångspunkt från andra motiv än de ovan nämnda restriktionerna i bakhuvudet. När

produkten på detta sätt innehar karaktäristika eller nyttoegenskaper som kunden

sammanknippar med inköpssituationen i sig kallas konsumtionen för hedonisk.

När nyttokonsumtionen innefattar faktorer som rationalitet, planering, arbete, effektivitet och

alltid inkluderar köp innebär fritidskonsumtionen istället, upplevelse, impulsivitet, fritid,

effektivitet som icke-centralt och inkluderar inte alltid köp.27 Köpsituationen kommer då att

innehålla en mix av olika faktorer som alla spelar roll för kundens beteende. Om

fritidskonsumtionen spelar en stor roll i konsumentens liv kommer effektivitetshöjande

åtgärder och rationaliseringar som exempelvis minskar tidsåtgången eller minskar den energi

kunden måste använda i en inköpssituation inte nödvändigtvis att innebära en ökad

effektivitet för konsumenten. Denne kanske föredrar att vandra omkring i butiken utan att

vilja spara tid eller lägga ned mindre energi på sina inköp. Förekomsten av fritidskonsumtion

kan medföra att exempelvis internethandeln i sin nuvarande form inte tilltalar vissa

konsumentgrupper.

2.2.5 Hushållsproduktionen28

Den tid som läggs ned på att planera inköp, transportera varorna, lagra och förbereda dessa för

konsumtion är reella kostnader för konsumenten eftersom denna tid har en alternativkostnad.

                                                       
26 Frostling Henningsson, M, ”Dagligvaruhandel via nätet”, Lic-avhandling, Stockholms Universitet, 1999  s 21
27 ibid s 29
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Ekonomen Gary Becker har utvecklat detta tankesätt och lagt fram en teori om

hushållsproduktion som innefattar tiden som produktionsfaktor och hushållet som en

producerande enhet. Individen gör egna insatser för att få fram en ”commodity”, en förädlad

vara som exempelvis en måltid. För att producera en commodity (Zi) i hushållet krävs främst

två inputfaktorer, en köpt vara (xi) och den tid som går åt för hemproduktionen (Ti). För att

täcka köpet krävs en inkomst antingen av lönearbete eller sparade resurser. Den andra

restriktionen är tiden som ska räcka till både arbete, fritidskonsumtion och hushållsproduktion

och detta visas i följande samband:

Ti = Tt = T- Tw

Ti = Tid använd för att producera commodity  (Hushållsproduktion)

Tt= Tid för att förbereda  konsumtion

T = Totalt tillgänglig tid

Tw = Tid för lönearbete

Kostnaden för den tid som går åt för att producera en commodity (Zi) är den tid som inte

ägnas åt lönearbete multiplicerat med en genomsnittlig timlön. Becker antar att den tids och

varu/tjänsteinsats som krävs för produktionen är konstant.

ti = Ti / Zi

bi = xi/Zi

ti= Tidsinsats för produktion av viss commodity

bi= Varuinsats för produktion av viss commodity

Enligt de modellantaganden som Becker gör ska individens relativa och subjektiva värdering

av två ”commodities” överensstämma med marknadens relativa värdering av varorna när

hänsyn tagits till de tekniska sambanden i hemproduktionen (t och b). När t och b förändras

kommer förändringar i marknadsefterfrågan på varor och tjänster också förändras. För de

konsumenter som gärna byter tidsinsatser mot varuinsatser för att få en för dem mer optimal

fördelning mellan lönearbete, fritidskonsumtion och hushållsproduktion kan alltså efterfrågan

                                                                                                                                                                            
28 Avsnittet bygger på Nilsson & Wadeskog, ”Ekonomer och hushållet-några modeller”
http://www.seeab.se/Hhmod/HHMod1.htm 001219
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öka på de varor eller tjänster som minskar ti. Genom att utnyttja Beckers modell över

hushållens tidallokering och hushållsproduktion blir det lättare att diskutera och förstå de

kostnader som konsumenterna ådrar sig när de utför sin del av varudistributionen.

2.3 Dagligvarumarknadens speciella förutsättningar

2.3.1 Varornas egenskaper

Dagligvarumarknaden skiljer sig från övrig detaljhandel på ett antal områden.

Informationsbehoven och betydelsen av prisjämförelse är relativt andra varugrupper

begränsade. Inköpsmönstret baseras dessutom oftare på vanor och rutiner.29 De varor som

bjuds ut på detaljhandelsmarknaden i stort är i huvudsak vad som kan karaktäriseras som

sökvaror där kunden kan fastställa produktens kvalitet genom inspektion före köpet. På

dagligvarumarknaden, som till stor del består av livsmedelshandel, är produkterna av ett annat

slag. Här är kvaliteten ibland okänd för kunden innan konsumtion och det är svårt att beskriva

varan genom fysiska attribut, varan är en så kallad erfarenhetsvara.30 Eftersom dagligvaror

dock handlas mer frekvent än andra varor på detaljhandelsmarknaden har konsumenten

genom erfarenhet och repeterade köp skapat sig en uppfattning av vilka dagligvaror han/hon

efterfrågar och vet oftast på förhand vilka varor som matchar hans/hennes preferenser.

Producenten gör dessutom varan lätt att bedöma genom att beskriva den i termer av ursprung,

odlingssätt och näringsinnehåll mm och på så sätt standardiseras en stor del av de varor som

bjuds ut på dagligvarumarknaden och blir följaktligen sökvaror. Trots den samlade erfarenhet

som konsumenten har och producenternas försök till standardisering förblir en del varor

sådana att noggrann inspektion krävs för att kunna bedöma kvalitet. Kött, frukt och grönsaker

tillhör exempelvis denna kategori.

Även på den elektroniska marknaden spelar produkternas egenskaper en roll för hur handeln

på nätet kan komma att utforma sig. I Figur 1 nedan klassificeras olika sorters varor utifrån

komplexitet och affärsmöjligheter, där komplexitet bedöms med utgångspunkt från urval,

information och bekvämlighet. Varor som är enkla att klassificera och som kan bedömas av

kunden utan att produkten måste ses, som böcker och musik, har hög komplexitet och är

lättare att sälja över internet. Matvaror är som sagt i högre grad en erfarenhetsvara som de

                                                       
29 Svensson, T, ”Dagligvarudistributionens strukturomvandling”, 1998,  s 182-183
30 Carlton & Perloff s 601
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flesta kunder vill kunna observera och uppleva innan köpet och därför är affärsmöjligheterna

sämre för denna sorts varor. Om en uppdelning av livsmedelsvarorna görs på stapelvaror och

färskvaror skulle den tidigare kategorin sannolikt hamna mer på den högra sidan av figuren

eftersom denna sorts varor mer tar formen av en sökvara och därför kan vara enklare att sälja

genom ett medium där inte varan kan upplevas fysiskt före köpet.

Figur 1 Affärsmöjligheter och varors egenskaper

Hög komplexitet

        *digitala produkter
   *böcker

*musik/video
Små Stora
Affärsmöjligheter affärsmöjligheter

*stapelvaror
*livsmedel

       *leksaker

Låg komplexitet

Källa: Egen bearbetning av ”The Internet Retailing Report”, 1997, Morgan Stanley

2.3.2 Den råa distributionen

Handelsprocessen på dagligvarumarknaden är i huvudsak rutinbaserad. Eftersom kunden i

hög utsträckning känner till vilka varor som ska köpas och inte behöver leta information vid

varje inköp är sökkostnaderna inte så stora. Istället är det varuhantering som plockning,

lagring, och transporter som påverkar inköpskostnaden och inköpsmönstret för konsumenten.

Denna del av distributionen har allt mer övertagits av hushållen genom självbetjänings-

systemets utveckling och bilismens utbredning. Dagligvaruhandeln skiljer sig från övrig

detaljhandel genom att varorna som handlas oftast är många, vilket medför stor volym och

tunga transporter. Dessutom görs inköp ofta och regelbundet. Detta innebär att

varuhanteringen av dagligvaror medför mycket arbete för konsumenten, både när det gäller tid

och fysisk ansträngning. För tidigare led i distributionen har stordriftsfördelar kunnat tas till
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vara genom den strukturomvandling som ägt rum inom partihandelsledet. När det gäller den

del av distributionskedjan som sträcker sig mellan handlaren och hemmet har dock varje

hushåll för sig ansvaret för att varorna når hemmet. Arbetet med ihopplockning av varor,

hemtransport och lagring av varorna i hemmet sker utan utnyttjande av stordriftsfördelar och

innebär att konsumenten övertagit de mer arbetsintensiva distributionsaktiviteterna från

livsmedels-handlarna. Det arbete som konsumenterna utför beskattas dessutom inte och tillhör

därmed den informella sektorn av ekonomin, men innebär trots detta inte att det utförs utan

kostnader. Att studera hur denna rutinbaserade och statiska del av distributionsarbetet är

fördelat mellan aktörer är därför viktigt när utvecklingen av dagligvaruhandelns struktur

diskuteras.

2.4 Teknologisk penetration- diffusionsteorier

Vid en analys och beskrivning av hur konsumenter och producenter agerar på marknaden för

internethandel idag och i framtiden finns det ett antal faktorer som bör tas med i beräkningen.

För det första är det viktigt för internethandelns tillväxt och effektivitet att antalet köpare inte

är för litet så att antalet erbjudanden blir för få och stordriftsfördelar i distributionen inte kan

realiseras. Metcalfs lag uttrycker hur betydelsen av många köpare och användare på

marknaden kan öka nyttan av att använda den nya teknologin. Teorin beskriver hur nyttan för

tillgång till teknologi för en person ökar med antalet användare i kvadrat. Antalet användare

har alltså en direkt påverkan på de enskilda individernas uppfattning om nytta och

användbarhet för en ny teknologi. När exempelvis telefonen introducerades var nyttan till en

början inte så stor eftersom så få hade tillgång till denna form av kommunikation, men när allt

fler skaffade telefon ökade nyttan för alla användare. När fler konsumenter använder sig av

internet som bas för handel och inköp kommer nyttan att öka med antalet användare på

marknaden i kvadrat. För i takt med att antalet konsumenter på marknaden blir fler kommer

antalet erbjudanden att öka och därmed konkurrensen vilket sänker priserna och höjer

effektiviteten. Dessutom kan kostnaderna minska i takt med att ny teknik utvecklas.31  Idag är

antalet konsumenter och producenter som har tillgång till internet många men det finns dock

ett hinder som gör att många användare inte sträcker sig till att gå från användare av internet

som informationskälla till att faktiskt handla på nätet. Orsaken till detta är en form av

psykologisk omognad hos de potentiella köparna. Dessa mognadsteorier kallas även

                                                       
31 Larsson, Lundberg, ” Den transparenta ekonomin - strategier för den nya elektroniska marknaden”, SNS
Förlag,  2000, s 64
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diffussionsteorier, och beskriver hur en mognadsprocess och spridning av teknologi kan gå

till.

Innovatörerna är de första att ta till sig den nya teknologin och anamma det nya beteendet och

är kanske till och med involverade i att arbeta fram de första koncepten. Nyttan för dessa

användare borde enligt Metcalfs lag vara begränsad. Efter en tid kommer de tidiga

användarna att ansluta sig till innovatörerna, och efter ytterligare en tidsperiod kommer den

stora majoriteten av användare att använda sig av den nya teknologin. Det är nu nyttan av

exempelvis internethandeln borde börja visa sig ordentligt. När sedan den sena majoriteten

som sista grupp börjar använda sig av den nya teknologins möjligheter ökar nyttan ännu mer

och mognaden och diffussionen har kommit långt i samhället. Eftersläntrarna kommer ej att

uppta det nya beteendet.



18



19

3. Dagligvaruhandelns strukturomvandling

I syfte att få ett historiskt perspektiv på de förändringar som skett på livsmedelsmarknaden

och för att nå förståelse för de bakgrundsfaktorer som påverkat strukturförändringens

riktning, kommer detta kapitel att utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv beskriva den

omvandlingsprocess som skett på dagligvarumarknaden främst under 1900-talets senare hälft

men med en inledande historisk tillbakablick. Kapitlet bygger på avhandlingen ”Dagligvaru-

distributionens strukturomvandling” av Tomas Svensson.

3.1 Marknadens struktur förändras

I slutet av 1800-talet och början av 1900- talet var staden och landsbygdens varuförsörjning

delvis uppdelade. Stadsprivilegiet som tidigare medfört förbud mot återförsäljning på

landsbygden hade dock avskaffats och lanthandel började att bli en mer frekvent företeelse.

Tack vare järnvägens utbredning kom transportkostnaderna att sjunka vilket medförde att

stadens roll som transportkostnadssänkande samlingsplats begränsades. Boende på landet

skaffade sig även de varor de efterfrågade genom inköpsresor, marknader och gårdfarihandel.

I staden fanns en begränsad andel professionella torghandlare och handelsbodar som köpte

upp varor från landsbygd och andra städer och sålde dessa vidare till stadsbefolkningen. Men

dessa stadshandelsmän var i minoritet och speciallivsbutiker dominerade marknaden.

Specialisering och arbetsfördelning hade lett fram till att distribution och försäljning var

integrerade med en strikt indelning efter varugrupper, bröd köptes hos bagaren, fisk hos

fiskhandlaren osv. När det gällde hantverksbutiker var även produktionen integrerad i

distributionskedjan.

3.1.1 Rationaliseringssträvanden

När industrialiseringen tog fart innebar detta att städernas befolkning ökade markant. De nya

stadsdelar som byggdes fick separata, fasta butiker som erbjöd ett bredare sortiment av varor.

Tack vare den förtätning av marknaden som skedde när urbanisering och ökad köpkraft blev

en realitet kunde en större volym varor transporteras till städerna än förut. På grund av den

ökade efterfrågan på dagligvaror inom staden och de förbättringar som ägde rum inom

transporttekniken skedde en rationalisering av partihandeln. Infrastrukturen förbättrades

väsentligt, antalet distributionscentraler sjönk och utlokaliserades i externa lägen så att

lastbilens stora lastkapacitet bättre kunde utnyttjas. Dagligvarubutiker med brett sortiment
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övertog speciallivs och specerihandeln. När butikerna ökade i storlek och minskade i antal

kunde kostnaderna sänkas i form av transport av större volymer, färre stopp och lättare

varuhantering i distributionscentralen. Detta sänkte kostnaderna för transporter väsentligt,

stordriftsfördelar började kunna utnyttjas. Dessa rationaliseringssträvanden med utnyttjande

av stordriftsfördelar som bas är en av de två stora drivkrafter som ligger bakom

strukturomvandlingen på dagligvarumarknaden. Den andra innefattar konsumenternas

förändrade köpbeteende, bosättningsstruktur samt socioekonomiska förändringar och

utvecklas vidare längre fram.

3.1.2 Självbetjäningssystemet

Rationaliseringen inom partihandeln i form av förståelsen för stordriftsfördelarnas

vinstgivande effekt ledde till att stora rikstäckande varuhuskedjor växte fram. Företag som

EPA, Tempo och Domus var exempel på detta. Dessa företag erbjöd ett stort standardiserat

varusortiment som bjöds ut till låga priser. Detaljhandeln hade hög arbetskraftsintensitet och

på grund av arbetskraftskostnadernas stora andel av de totala omkostnaderna blev det när

reallönerna ökade under 1950- och 1960- talen effektivt att införa självbetjäningssystem i

syfte att minska kostnader och öka omsättningen per anställd. De mer kostnadseffektiva

butikerna kan därmed hålla priserna nere och konkurrerar ut de affärer som inte har förmåga

att rationalisera, sänka kostnader och behålla sin kundkrets.

Självbetjäningssystemet fick en mycket snabb utbredning. Vid årsskiftet 1954/55 var endast

5% av det totala antalet livsmedelsbutiker organiserade efter detta system men efter en kraftig

utbyggnad hade 70% av butikerna i slutet av 1960-talet infört detta system. Detta var en

mycket hög andel jämfört med de flesta övriga länder i Europa vid den tiden.32 I samband

med självbetjäningssystemets kostnadssänkande inverkan på marknadsstrukturen  förändrades

även den produktion som ägde rum i handelsföretagen. Det ”bundle of convenience

dimensions” som tillhandahållits av intermediärerna fick en annan karaktär och kunderna fick

ta större del av det totala distributionsarbetet. Större krav ställdes på att kunden själv skulle

undersöka varan, leta information och utan stöd från butiksanställda göra sig en bild av varans

egenskaper. För att detta arbete inte skulle bli allt för betungande var varorna tvungna att

standardiseras och göras mer lättillgängliga. Tekniska innovationer som förpacknings- och

kylteknik underlättade varuexponering och reklam och annonsering gjorde varan lätt att känna

                                                       
32 Svensson, T, Arbetsnotat 126 s 9
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igen. Innovationerna utökade även hållbarhetstiderna på varorna vilket medförde att de kunde

transporteras över längre avstånd och hållas en längre tid i lager. Detta minskade

distributionskostnaderna ytterligare.33

3.2 Blockbildning

Kedjeföretagens utbredning ökade i takt med självbetjäningssystemets införande och

dagligvaruhandeln utgjorde en stor del av företagens totala omsättning. De kostnadsfördelar

som kunde observeras i denna form av företagsorganisering imiterades snabbt av de ledande

livsmedelsföretagen. Genom ett samordnat och centralt styrt transport- och

distributionssystem kunde partihandeln effektiviseras. Att samordna inköpsverksamheten

skulle leda till lägre inköpspriser för förtaget, gemensamma marknadsföringsinsatser skulle få

en större påverkan på försäljningen och centrala stabsorgan kunde underlätta

lobbyverksamhet samt finansiera nyetableringar. Genom vertikal integration av parti- och

detaljhandeln skulle omfattande effektivitetsvinster göras. Av dessa skäl skapades en

samordning inom livsmedelsbranschen där tre block så småningom utkristalliserade sig. Av

dessa var ICA, grundat på 1920-talet, och Kooperationen, som grundades redan 1899, de två

största. Redan på 1950-talet tillhörde 60% av alla dagligvarubutiker något av de två främsta

blocken och 20 år senare hade denna andel ökat till 70%.34 Resterande andel

dagligvarubutiker har varit delar av mindre block som senare vuxit fram till vad som kallas

det tredje blocket. Företrädarna har varit Dagab, Detalinvest och Carnegie och har inte haft

samma starka organisation som ICA och KF. Idag har detta tredje block fått en mycket

starkare och mer organiserad ställning under namnet Axfood och har 18,6% av marknaden

jämfört med ICAs 34,8% och KFs 19,4 %.35 ICA:s, KF:s och Axfoods dominans på

dagligvarumarknaden är alltså mycket stor och butiker som står utanför de tre blocken har inte

något stort inflytande över marknaden.

3.2.1 Butikskoncentration

Blockbildningens inverkan på butiksstrukturen har varit omfattande. En stark

koncentrationsprocess har ägt rum där antalet butiker och distributionscentraler har minskat

markant i antal. De stora livsmedelsorganisationerna inordnade sin verksamhet efter principen

                                                       
33 Svensson, T, Dagligvarudistributionens strukturomvandling”  s 58
34 Svensson, T, Arbetsnotat s 11-12
35 Dagens Industri 24/8 2000 s 14
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om stordriftsfördelar och genomförde en omfattande kostnadsledd effektivisering av

butikssystemet som ledde till ett stort antal nedläggningar. Denna process blev tydligare från

1970-talet och framåt. Antalet butiker var i början av 1950-talet ca 30 000, 20 år senare hade

detta antal mer än halverats till ca 13 000 och efter ytterligare en 20 års period hade antalet

sjunkit till 8 300.36 1999 var det totala antalet butiker ca 6 400, då är även större trafik- och

servicebutiker inräknade.37 När distributionen blev storskalig blev kostnaderna i detta led

lägre än kostnaderna för småskalig handel. På detta sätt kan strukturförändringen förklaras i

kostnadstermer.38 Den genomsnittliga dagligvarubutikens yta har samtidigt blivit allt större,

både till yta och till sortiment. De stora anläggningarna har samtidigt tagit en allt större andel

av den totala försäljningen, se Tabell 1. 1999 var den genomsnittliga säljytan på nybyggen

2000 kvadratmeter och ca 800 butiker med en omsättning på minst 50 miljoner kronor om året

tog över hälften av den samlade omsättningen i alla dagligvarubutiker.39

Tabell 1 Stora butiker och deras försäljningsandel

1970 1980 1990 1999
Antal Förs.

andel
Antal Förs.

andel
Antal Förs.

andel
Antal Förs.

andel
Super-

markets*

800 30% 1 550 57% 1 860 66% 2 070 77%

Övriga 12 200 70% 7 450 43% 5 840 34% 4 330 23%

Totalt 13 000 9 000 7 700 6 400

* Med en yta på minst 400kvadratmeter

Källa: Supermarket 6-7 2000 s 36

Tabellen ovan beskriver hur de stora butikerna har ökat i betydelse under perioden 1970-

1999. En allt större del av försäljningen sker i dessa butiker och denna försäljningsform har

kommit att dominera marknaden. En undersökning som gjorts av Handelns utredningsinstitut

visar ett perfekt samband mellan storlek och lönsamhet (mätt som resultat efter finansiella

                                                       
36 Svensson, T, ”Dagligvarudistributionens strukturomvandling”  s 3
37 Supermarket  6-7 2000 s 36
38 Larsson , Lundberg ”Den transparenta ekonomin” s 25
39 Supermarket 6-7 2000 s 36
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poster i procent av omsättningen), vilket ytterligare understryker stordriftsfördelarnas

betydelse på marknaden.40

3.2.2. Externetableringar

Från att ha varit kedjevaruhus i stadscentra har de stora butikerna idag fått en mer extern

placering. Stormarknader och andra stora anläggningar för dagligvaruförsäljning placeras idag

oftast utanför staden, i ett läge där trafik har lätt tillgång till butiken och där det finns plats för

en stor mängd bilar och lastbilar har lätt att lasta och lossa. Närheten till konsumenten har

minskat i betydelse och bilen måste i många fall användas när inköp ska göras.

Utlokaliseringen började redan under 60-talet men avstannade under 70-talets senare del på

grund av den ekonomiska nedgången. Under 1980-talet tog processen fart på nytt och

drivande faktorer var den stadigt ökande biltrafiken, de höjda markpriserna i centrum och

rationaliseringar inom distributionen. Butikerna pressar priser och har oftast en lågprisprofil.

Genom en extern placering underlättas varuhanteringen ytterligare för partihandelsledet men

även för hushållen som skulle övertygas om att ta en allt större del i distributionsarbetet

mellan butiksled och hemmet. Externetableringarna har dock inte bara mötts med positiva

omdömen, det argumenteras bland annat att glesbygdshandel och stadsdelshandeln drabbas av

att kunderna väljer att åka till ett externt köpcentra för att göra sina inköp. Transportsvaga

grupper som pensionärer och handikappade skulle drabbas hårt av att närbutiker läggs ned

eller blir tvingade att höja priserna markant. När kundunderlaget för den mindre, centralt

belägna butiken minskar måste priserna höjas för att butiken ska kunna fortsätta existera. Det

finns risk att sortimentet minskar och servicenivån sjunker. Kostnaderna får till större del

bäras av de individer som är beroende av att ha sin butik nära sin bostad. Dessutom innebär

den ökade bilismen och bilberoendet att externa effekter som miljöförstöring och trängsel

ökar i motsvarande grad vilket påverkar samhällsekonomin negativt.41

När det gäller den andra grupp av orsaker som ligger bakom strukturförändringarna på

dagligvarumarknaden är detta område ej helt avgränsat från det föregående. Men här finns

underliggande institutionella förklaringar även om rationalisering och effektiviserings-

strävanden är ledord på många sätt.

                                                       
40 Supermarket 6-7 2000 s 36
41 Svensson, T, Arbetsnotat 126,  s 19
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3.3 Influenser utifrån och politiska beslut

3.3.1 USA föregångsland

Den rationaliseringsprocess som ägt rum inom partihandeln fick i Sverige ingen omedelbar

effekt på nästa led, transporter och distribution mellan detaljhandel och hushåll. Däremot hade

utvecklingen i USA, som än idag är ett föregångsland när det gäller handelns strukturella

utveckling, gått mycket snabbt. Redan på 1950-talet hade självbetjäningssystemet slagit

igenom med full kraft, 20 år innan Sverige. Hela 90% av alla dagligvarubutiker hade infört

detta system i slutet av 50-talet och även den vertikala integreringen mellan parti- och

detaljhandelsled hade gått fort. Framför allt var bilinnehavet mycket stort i USA och detta

ledde till att handelsstrukturen förändrades enligt bilismens nya förutsättningar vid ett mycket

tidigt stadium.42 Den potentiella avsättningsmarknaden ökar när konsumenterna har tillgång

till bil. Det blir rationellt att på grund av låga transportkostnader åka långt för att leta

prisskillnader. Samtidigt minskar varuhandeln i städerna eftersom den snabba tillväxten där

gör det för trångt att göra inköpsresor inne i staden.43 Stormarknader och trafikorienterade,

externa köpcentrum blev därför den nya detaljhandelsmodellen.

3.3.2 Planerad handel

I Sverige var hushållen långsamma på att anpassa sitt beteende och sänka kostnaden av

varutransporter mellan butik och hem genom ett ökat utnyttjande av bilens lastkapacitet. På

grund av den outvecklade bilismen och de medföljande höga transportkostnaderna hindrades

den geografiska utbredningen av marknaden under 50- och 60-talen. Detta stoppade

rationaliseringen och utnyttjandet av stordriftsfördelar i dagligvaruhandeln. När möjligheten

att tvinga fram en effektivare varudistribution genom ökad geografisk avsättningsmarknad

inte realiserades som fallet varit i USA, beslöts det att en förtätning av marknaden istället

skulle ske. Urbaniseringen och tillväxten av förorter var stark och genom en noggrann

stadsplanering byggdes ett nytt system för butikshandel upp. De nya stadsdelarna i städer och

förorter detaljplanerades så att centrum med kapacitet att distribuera stora varumängder

byggdes upp i ett centralt läge. Stadsborna hade gångavstånd till sin livsmedelsbutik och

genom en ökad kundtillströmning kunde stordriftsfördelar i varuhanteringen utnyttjas.

Avsättningsmarknaden utökades utan att en geografisk utbredning skedde. Det kommunala

                                                       
42 Svensson, T, Arbetsnotat 126 s 9
43 Svensson, T,  ”Dagligvarudistributionens strukturomvandling”, s 177
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planmonopol som gjorde denna detaljplanering möjlig medförde alltså att den nödvändiga

rationaliseringen tog plats men tack vare blockbildningen och den starka påverkan som dessa

livsmedelskedjor hade påverkades även konkurrensen negativt. Det gamla butiksnätet tappade

mark i förhållande till de stora etablerade blocken och de stora dagligvarublocken var de som

tilldelades de nya centrumplaceringarna, övriga intressenter utmanövrerades.44

När bilismen fick en ökad betydelse ville allt fler använda detta nya redskap i sina

inköpsaktiviteter. Butikerna bilanpassades efter hand och avsättningsmarknaden ökade även

geografiskt när konsumenter från andra stadsdelar kunde sänka sina transportkostnader för ett

besök i centrumbutiken. Problemet blev nu att butikernas centrala placering till slut medförde

stora trängseleffekter för de bilburna kunderna, vilket ledde till att nästa rationella steg blev

att placera butikerna utanför städerna och på så sätt ytterligare förstärka bilismens positiva

inverkan på varudistributionens rationaliseringsprocess.

3.3.3 Förändrat beteende

Konsumenternas inköpsbeteende förändrades ganska dramatiskt i och med att bilen fick en

viktig roll som distributionshjälpmedel. Större volymer kunde nu handlas vilket tillsammans

med de sänkta transportkostnaderna gjorde det möjligt för konsumenterna att sänka

kostnaderna för livsmedel. Att jämföra priser blev mer rationellt eftersom det nu var

kostnadseffektivt att åka en längre sträcka för att handla till billigare priser. När butikerna

blev allt mer bilanpassade, med bland annat stora parkeringsplatser, blev varuhanteringen

mellan butik och hushåll ännu mer underlättad. Ett problem är dock att konsumenterna inte

väger in de kostnader som uppkommer på miljön med ett ökat bilanvändande. Förekomsten

av externa effekter finns inte inräknade i kostnadskalkylen när ett inköp på långt avstånd ska

göras. Detta medför att det, ur en samhällsekonomisk synvinkel, kan bli för billigt för

konsumenten att ta bilen till livsmedelsbutiken. Att värderingen av det ökande bilanvändandet

på detta sätt har felberäknats kan ha inneburit att strukturomvandlingen inte har varit optimal

ur samhällsekonomisk synvinkel. En alternativ lösning, som tar hänsyn till de av externa

effekter uppkomna kostnaderna skulle förmodligen medföra en mer effektiv varudistribution

än den i dag rådande.

                                                       
44 Svensson, T,  ”Dagligvarudistributionens strukturomvandling”,  s 175
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När förvärvsfrekvensen hos kvinnor ökade medförde det att kostnaden för den tid som lades

ned på inköp ökade. Det blev rationellt att handla alla varor på ett ställe, använda bilen som

transportmedel, minska inköpsfrekvensen och öka volymen handlade varor, allt för att spara

tid och öka effektiviteten i varuhanteringen. Samtidigt tog hushållen på sig mer arbete i form

av informationssökande, ökat transportarbete, lagring och förberedelse av varorna. Hushållen

lägger eventuellt ned mer tid än som är optimalt på distributionsarbetet. En orsak till detta

skulle kunna vara att den tid hushållen lägger ned på distributionsarbete inte är beskattad. En

ökad arbetsfördelning som innebär att kundens del av distributionsarbetet minskar förhindras

därmed och en samhällsekonomisk effektivitetsvinst skulle kunna uppnås om intermediärerna

tog en större del av arbetet. På samma sätt har subventioneringen av boendekostnader i

samhället lett till att konsumenternas lagringskostnader har sjunkit. Tack vare den stora

bostadsytan har lagringsmöjligheterna ökat för hushållen. Det har bidragit till att volymen på

inköp har ökat. Även här har konsumenterna alltså tagit över en del av det totala

distributionsarbetet som tidigare utfördes av intermediärer.45

På detta sätt har ett antal faktorer, med stordriftsfördelar, bilismen och det förändrade

inköpsbeteendet i särskilt fokus inverkat på handelns struktur. Företagens strävan efter

kostnadssänkning har matchas av kundernas vilja att ta på sig en större del av

distributionsarbetet i utbyte mot prissänkningar. Kommunernas och de stora

dagligvarublockens påverkan på handelns utseende idag är också betydande. Den friare

etableringsrätt som tillkommit på 90-talet minskade dock deras makt till förmån för ytterligare

rationaliseringssträvanden, och hur strukturen på marknaden för dagligvaruhandel ser ut idag

beskrivs närmare nedan.

3.4 Dagligvarumarknadens utseende idag

Den svenska marknaden för dagligvaror omfattade under 1999 17 2374 miljoner kronor.

Denna försäljning var uppdelad främst på tre stora block som tillsammans hade mycket stor

andel av den totala marknaden.46Av de ca 19 500 kronor som varje svensk använde till

konsumtion av dagligvaror under samma år gick det mesta av pengarna till någon av de

affärskedjor som ingår i dessa block.47 ICA, KF och D&D (som senare blev Axfood) var de
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största aktörerna på marknaden under 1999, med Hemköp och sydsvenska Bergendahls som

eftersläntrare.

Tabell 2 Dagligvarumarknadens aktörer 1999 med

           utgångspunkt från total försäljning

Butiker Försäljning

Mkr

Marknadsandel

ICA 2040 60 754 35.2%

Kooperationen (KF) 1045 32 440 18.8%

D&D 884 26 422 15.3%

Hemköp 100 5 902 3.4%

Bergendahls 79 3 521 2.0%

Övriga* 2260 13 017 7.6%

Totalt 6400 142 060 82.4%

Övriga

säljkanaler**

30 314 17.6%

Totalt 172 374 100.0%

*Större trafik-, servicebutiker, fristående butiker

**Mindre trafik/servicebutik, kiosk, torghandel, postorder, hälsokost

Källa Supermarket 6-7 2000 s 28

Konsumentföreningen, KF eller Kooperationen bildades redan under slutet av 1800-talet och

har länge haft en stark ställning på marknaden för dagligvaror. I detta block ingår butiker som

Gröna Konsum, Obs!, Robin Hood och B&W. Dessutom ingår andra detaljhandelskedjor som

Kapp Ahl och Akademibokhandeln. KF har under den senaste tiden brottats med

lönsamhetsproblem och går trots ett stort antal konsumentmedlemmar med förlust.48 Ett tätare

samarbete med konsumentorganisationerna i Norge och Danmark planeras, ett gemensamt

bolag under namnet Coop Norden ska driva dagligvaruhandeln. Genom denna samordning får

KF tillgång till skalfördelar som de andra aktörerna redan har via sina samarbetspartners,

                                                       
48 Affärsvärlden 5 2/2 2000 s 39 ”En aptitlig blandning”
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dessutom ska samordningen bidra till att öka lönsamheten i Danmark och Sverige, i Norge är

lönsamheten för närvarande god. KF har ca 1360 butiker i Sverige.49

ICA har stärkt sitt varumärke både inom och utom Sveriges gränser och expanderat mycket

främst i Norge där de gick samman med Hakongruppen i maj 1999. Holländska

jättekoncernen Ahold gick i december samma år in och köpte 50% av ICA. ICAs butiker

uppgår till hela 2200 i Sverige och 1100 i Norge.50 ICA har nu drygt en fjärdedel av den

norska marknaden.51 ICAs butikskoncept inkluderar ICA nära, ICA Supermarket, Rimi med

flera.

Det som kallats det tredje blocket inom dagligvaruhandeln genomgick under 1999 en stor

strukturförändring. D&D bildades under påsken-99 då Dagabs partihandel gick samman med

handelsrörelserna i D-gruppen. Lagom till årsslutet kom även Hemköp och Spar Sverige med

i organisationen som nu kallas för Axfood. Denna nya konstellation räknar med att göra stora

samordningsvinster genom gemensamma inköps, logistik och IT-plattformar. Dessutom ska

de minska floran av butikstyper och utveckla butikskoncepten.52 Axfood ingår i ett

inköpsbolag kallat United Nordic där även Dagrofa från Danmark, Norgesgruppen och Spar

Finland ingår. Bakom detta bolag ligger Spar International där Intermarché är huvudägare.

Axfood har alltså många internationella kontakter och förgreningar. I det Johnsonägda

företaget ingår idag butikstyperna Vivo, Matnära, Tempo, Billhälls, Matex, Spar och

Hemköp. Den nya koncernen har en marknadsandel på 18,6% och ligger mycket nära KF på

19.4%. ICA är fortfarande överlägset störst med en marknadsandel på 34.8%.53

                                                       
49 DN 10/10 s c3 ” nordisk allians ska göra KF starkt”
50 Http://www.retthjem.no 000921
51 Dagens Industri 24/8 2000
52 Affärsvärlden 2/2 2000 s 37
53 Dagens Industri 24/8 2000 s 14
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4. Dagligvaruhandel på internet

Internethandel med dagligvaror är liksom mediet i sig en ny företeelse och har under de

senare åren fått stor uppmärksamhet i förhållande till dess utbredning, som inte är särskilt

stor om en jämförelse med den totala marknadens omsättning görs. Denna nya

försäljningskanal innebär dock att företagets och kundens inbördes roller förändras på ett

sätt som går tvärtemot den utveckling som dominerat marknaden de senaste 50 åren.

4.1 Internetmarknaden i Sverige

I Sverige finns närmare 6400 butiker som säljer dagligvaror till konsumenter genom olika

säljkanaler som stormarknader, centrumbutiker, trafikbutiker, torghandel, kedjevaruhus,

hälsokostbutiker, externa köpcentra, internet mm. Det som kallas den egentliga

dagligvaruhandeln äger rum i butiker placerade i friliggande bostadsområden, citylägen och

externa köpcentra. Hela 73% av all dagligvaruhandel äger rum i dessa butiker. Stormarknader

(större än 2500 kvadratmeter) i externa lägen har en andel på 8.9%, kedjevaruhus med brett

sortiment och flera varugrupper 0.6% och fackhandel, torghandel, hälsokost, kiosk, gatukök

17.5%.54 I detta myller av olika säljkanaler utgör internethandel med dagligvaruhandel endast

en bråkdel av den totala omsättningen, men denna form av handel är växande, har en delvis

annan struktur och kostnadssituation och innebär en förändring av rådande förhållanden i

fördelningen av distributionsarbetet och därför är den värd att studera mer ingående.

Få livsmedelshandlare har alltså utökat sina säljkanaler till att även inbegripa handel över

internet men fenomenet är växande, liksom antalet intresserade konsumenter. Enligt en SIFO-

undersökning hösten 1999 ville var fjärde konsument inom några år handla sina livsmedel

över internet.55 Förutsättningarna för att livsmedelshandeln över internet ska växa sig starkt i

Sverige är ganska goda om faktorer som datortillgång och antalet som har tillgång till

internetuppkoppling studeras. Utvecklingen har gått snabbt, allt fler får tillgång till internet

hemma eller på jobbet.

                                                       
54 Supermarket 6-7 2000 s 25
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4.1.1 Tillgången till internet

Internettillgången i Sverige har ökat markant på bara ett par år och i takt med att nya bolag

etablerat sig på telemarknaden har kostnaden för uppkoppling och internettjänster minskat

vilket har lett till att fler är intresserade av att skaffa uppkoppling hemifrån. När

överföringshastigheten och tillgängligheten ökar med hjälp av utbyggnaden av bredband

kommer antalet svenskar som har möjlighet att skaffa sig en fast internetuppkoppling att öka,

vilket torde leda till att allt fler svenskar använder sig av internet bland annat för att handla

olika sorters varor. Ett antal olika statistikinstitut mäter internettillgången i Sverige och

nedanstående tabell visar utvecklingen gällande tillgången till internet i Sverige.

Tabell 3 Antalet svenskar med tillgång till internet

Tidpunkt Antal Procent Källa

Hösten 2000 ca 5 miljoner 60-68% Boston Consulting Group

December 1999 3.95 44,3% Computer Industry Almanac

Februari 1999 3.3 37.8% Sifo Interactive Media

November 1998 2.9 33% Sifo Interactive Media

Maj 1998 2.4 27% Sifo Interactive Media

Källa: www.nua.ie/surveys/how_many_online/Europe.html 000917

Enligt Boston Consulting Group är tillgången till internet för hushåll hösten 2000 ca 60-68% i

Sverige, vilket är det största andelen i Europa. De andra nordiska länderna visar enligt samma

källor betydligt lägre siffror, med Norge som den efter Sverige högsta på 26%.56 En dansk

undersökning som visar andelen hushåll som har tillgång till dator och internet i ett utvalt

antal länder under 1999 ligger Sverige inte riktigt så högt, men har ändå ett stort försprång

gällande internettillgång jämfört med länder som Norge, Danmark och Storbritannien.

Sika och SCB gjorde en sammanställning av internettillgång under 1998 där en kartläggning

av tillgången i hemmet, på arbetet och i skolan gjordes. Resultatet visade att nästan en

tredjedel hade tillgång till internet hemma (31%), så gott som hälften kunde använda internet

                                                                                                                                                                            
55 ibid s 80
56 ”The Race for Online Riches:E-Retailing in Europe” Boston Consulting Group, 2000
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från arbetsplatsen, (47%) och en stor majoritet av de studerande hade internettillgång i skolan

(86%). Av betydelse när det gäller tillgången till datorer och internet är också

ålderstillhörighet. De äldre har inte alls samma tillgång till datorer och internet som den yngre

generationen.57

Tabell 4 Dator- och internettillgång fördelat på ålder 1998

Ålder Andel med tillgång till dator respektive internet

15-24 år Datortillgång: 89%

Internettillgång:78%

25-44 år Datortillgång: 87%

Internettillgång: 66%

45-65år Datortillgång: 74%

Internettillgång: 50%

65+ Datortillgång: 10%

Internettillgång:2%

Källa: Ett informationssamhälle för alla, prop 1999/2000:86 Bilaga 13 s3

Att de yngre åldersgrupperna har sådan god tillgång till internet innebär att den grupp som

snart ska ut i arbetslivet och då kommer att få starkare köpkraft också har uppnått en större

internetmognad än majoriteten av de grupper som nu står för en stor del av den privata

konsumtionen. Om en högre internetmognad medför att fler inköp görs på internet talar detta

för att handeln via internet kan komma att öka i betydelse i framtiden.

4.1.2 Internetanvändning och handel på nätet i Sverige

Tillgång till datorer och internet är ett nödvändigt rekvisit för handel på internet men inte ett

tillräckligt. Det krävs naturligtvis också att mediet används aktivt. Under 1998 hade 54% av

                                                       
57 Ett informationssamhälle för alla, prop 1999/2000:86 Bilaga 13 s 2-3



32

befolkningen varit ute på internet någon gång och 44% hade skickat e-post. Användandet av

internet var enligt samma undersökning högre i storstäderna än på glesbygden.58

Av de som under 1998 hade tillgång till internet hemma eller på sin arbetsplats använde 26%

respektive 43% internet varje dag. De som använde det sällan var 19% respektive 14%. Fanns

tillgång användes alltså internet ganska flitigt, vilket är av betydelse för att bedöma

internetmognaden hos befolkningen. Likväl är antalet som faktiskt handlar på nätet inte

särskilt många under 1998. Bland de som hade internet hemma hade en tredjedel av alla män

beställt varor eller tjänster på internet, motsvarande för kvinnor var var femte. Sett till alla

konsumenter i landet hade dock endast 11% av alla män någon gång beställt varor och tjänster

på internet och endast 6% av alla kvinnor.59 Dessa siffror är alla från 1998, och en hel del har

hänt sedan dess. Kostnaderna för att vara uppkopplad har sjunkit betydligt i och med att nya

operatörer trätt in på marknaden och modem och uppkopplingar har blivit bättre. Därför är

dessa siffror i underkant, ibland förmodligen kraftigt så, men även om siffrorna är lägre än i

verkligheten så visar de ändå på att Sverige ligger mycket bra till vid en internationell

jämförelse och att de som har tillgång till internet också använder denna funktion i ganska stor

utsträckning.

Mera aktuella siffror visar att i september 1999 uppgick antalet webbanvändare till 3 462 000

varav 31.1% någon gång hade handlat över nätet. I åldersgruppen 25-34 år var antalet köpare

störst med 33%.60 När Sifo Interactive Media under februari år 2000 genomförde en

undersökning om användande av internet visade det sig att under januari månad samma år

använde 3.47 miljoner svenskar internet. Detta motsvarar 39% av befolkningen. Av dessa var

1.3 miljoner involverade i transaktioner under denna period.61 I en senare undersökning under

november månad ökade antalet internetanvändare till över 4 miljoner i åldrarna 12 till 79 år.62

Under hösten 2000 beräknades antalet svenskar mellan 12-79 år som så gott som dagligen

använder sig av internet uppgå till hela 2,8 miljoner.63  Den totala internethandeln har ökat

under en längre period, men utgår från en låg nivå. Enligt Handelns utredningsinstitut (HUI)

                                                       
58 Ett informationssamhälle för alla, prop 1999/2000:86 Bilaga 13 s 6-7
59 ibid s 8
60 Aftonbladet 12/12 1999 s 12
61 www.nua.ie/surveys/index.cgi?f=VS&art_id=905355600&rel=true 000917
62 TT Metro s 5 13/12 2000
63 Supermarket 1-2 2001 s 11
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har internethandelns andel av den totala detaljhandeln ökat från 1.1% 3:e kvartalet 1999 till

2.3 % 4:e kvartalet år 2000.64

Att en stor andel hushåll är uppkopplade på internet, att infrastrukturen för telekom är väl

utvecklad och att den ekonomiska stabiliteten är god är viktiga faktorer för e-handeln

potential och dessa tre kriterier stämmer väl in på situationen i Sverige. Utbyggnaden av

bredband för bättre och billigare internettjänster kommer ytterligare att bidra till att förstärka

Sveriges ställning. Om mobiltelefoner får ökad betydelse för e-handeln ligger svenska

konsumenter väl till också här eftersom mobiltelefonanvändandet är ett utbrett fenomen i

landet. Förutsättningarna för en ökad total e-handel är alltså god, vilket borde innebära att

även dagligvaruhandel på nätet har förutsättningar att öka i omfattning i framtiden.

4.2 Dagligvaruaktörer på internet- Sverige

I en undersökning som gjordes av HUI 1999 visade det sig att endast 1 av 61 tillfrågade

dagligvaruhandlare hade internetförsäljning av dagligvaror, eller 2%. Motsvarande siffra för

sällanköpshandeln var 7%, medan postorderföretagen kunde visa upp en andel på hela 93%.65

Av Sveriges 24 största företag inom livsmedelsbranschen hade under samma period 8 stycken

etablerat försäljning över internet på någon ort.66 Som kan utläsas av denna statistik är det ej

någon vanlig företeelse för dagligvaruhandlare att erbjuda sina kunder internethandel, utan

antalet aktörer på marknaden är förhållandevis få. De aktörer som finns representerade på

internetmarknaden kan kategoriseras enligt blocktillhörighet, storlek, geografisk

täckning/placering och huruvida de är renodlade internetbutiker eller har sin bas i en annan

säljkanal som en vanlig dagligvarubutik. Genom att göra denna uppdelning fås en förståelse

bland annat för internetföretagens olika förutsättningar att uppnå lönsamhet och effektivitet i

sin verksamhet.

Företag som har en bas i någon av de stora dagligvarublocken har fördelen av att ha ett starkt

redan etablerat varumärke, låga inköpspriser, en gemensam plattform för IT-verksamhet och

marknadsföring vilket kan sänka kostnaderna för etablering på internetmarknaden. Företag

som inte har något av de tre blocken bakom sig måste lägga ned kostnader på att etablera och
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marknadsföra ett varumärke, förhandla med partihandeln och distributörer, skapa och

upprätthålla affärskontakter, mm.

När det gäller butikens organisation innebär en renodlad internetaffär att internethandelns

kostnadssänkande fördelar i större utsträckning kan tillämpas. Genom att utnyttja ett

plocklager istället för att plocka varor från hyllorna i en befintlig affär kan varuhanteringen

effektiviseras och rationaliseras. Lagringskostnader minskar när centrala lokaliseringar kan

överges. Inga dyra investeringar i inredning eller lokaler behöver göras. Då lagret inte är

öppet andra tider än vid plockning kan kostnader för personalen minskas till att endast

omfatta dessa timmar och när betalningar sker via internet eller via kortterminal vid

utlämningen behövs inga kassörskor eller utrustning för betalning. När plockning sker från

hyllan i butiken kan ingen av dessa kostnadssänkande åtgärder genomföras. Dessutom tar

hanteringen sannolikt längre tid och kan orsaka trängsel med befintliga kunder.

4.3 Befintliga aktörer på marknaden

I slutet av 1998 uppgick antalet svenska butiker som sålde matvaror över internet till ett 40-

tal, ett år senare hade antalet ökat till ca 70 stycken.67 Att få en aktuell siffra på antalet

webbutiker som säljer dagligvaror är svårt, butiker öppnas och slås igen med rask takt. En vag

uppskattning blir ca 80 stycken.

4.3.1. ICA-handlarna

På ICAs hemsida finns 37 butiker som har livsmedelsförsäljning via internet. De har god

geografisk spridning, men antalet är störst i storstäderna, och alla utgår från en befintlig butik.

Många av butikerna har valt att använda det centrala internetsystem som ICA tillhandahåller

och har en liknande struktur på sin webbutik.68 Handlarna i Gävle och Sundsvall har ett

gemensamt system under namnet www.matmedmera.com Butiken i Hudviksvall som också

tillhörde denna grupp har fått lägga ned i brist på kundunderlag.

Förutom de butiker som finns uppräknade på ICA:s hemsida finns ett antal oberoende ICA-

handlare som kallar sin internetbutik för matpojkarna AB. Där finns handlare från Göteborg,

Borås, Jönköping, Sundsvall, Härnösand och Halmstad representerade. Nio skånska ICA-
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handlare med sammanlagt tio butiker har också hittat en gemensam lösning vid sidan om

ICAs centrala system. Dessa butiker täcker i stort sätt hela Skåne och nås på

www.handlaenkelt.com. Det finns även enskilda handlare som har skapat en egen profil på sin

e-handelsbutik. Från portalen internetto.se som har ett antal webbutiker under sig fanns

ytterligare 8 ICA-butiker som annonserar om sin verksamhet. Sammanlagt finns det alltså ca

60 butiker inom ICA-koncernen som erbjuder sina kunder att beställa varor på nätet. Under

våren 2001 ska ICA koncernen öppna tre plocklager i storstadsområdena. Detta ska

kombineras med butiksplockning i ca 50 butiker runt om i landet.69 Plocklagret i Stockholm

kommer att ha ganska små proportioner för att hålla nere investeringskostnaderna och därmed

även den omsättningsnivå som krävs för lönsamhet.70 ICA näthandel ska också bli ett eget

affärsområde.

4.3.2 Kooperationen

KF har hittills varit ganska anonyma på denna marknad, de startade en butik tidigt under

namnet FoodExpress i Täby men uppnådde ingen lönsamhet. Nu har verksamheten

omformats och marknadsförs under namnet www.expressfood.kf.se. Denna butik servar

Stockholmsområdet och varorna plockas från B&Ws stormarknad i Täby. Årsomsättningen är

ca 23 miljoner och utgör en tiondel av stormarknadens totala omsättning. Antalet aktiva

kunder uppgår till ca 1500.71

Några privata initiativ har också tagits, exempelvis har Konsum Nord har etablerat en

internetbutik i Ålidhem, Umeå.

4.3.3 Axfood

De butiker som kan insorteras under den nybildade Axfoodkoncernen utmärker sig för sin

pionjäranda på internetmarknaden. NK-hallen, www.nk.se som är en Vivo-butik och alltså

sorterar under Axfood, öppnade sin verksamhet redan 1996. De har haft ett stort antal

nätkunder och har successivt utökat sin verksamhet under 1998  och 1999, men har haft

problem med lönsamheten. Under år 2000 har de minskat leveransområdets utsträckning

vilket har lett till minskade leveranskostnader och ökad lönsamhet.
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www.netextra.se startade sin verksamhet sommaren 1997 och är en av de få nätbutiker för

matvaror som nu uppger att de går med vinst. Omsättningen låg 1999 på ca 13-14 miljoner.72

Netextras vd Claes Hessel uppgav i slutet av år 2000 att Prisextras totala omsättning ligger

kring 550-600 miljoner kronor och att näthandelns andel av denna uppgår till 6-7 %. Detta

skulle alltså innebära att Netextras omsättning stigit med mer än 200% på ett år.73 I tidningen

Supermarket publicerades i början av 2001 nya siffror som säger att omsättningen under 2000

uppgick till 35 miljoner eller 8% av den samlade omsättningen i Prisextras tre

Stockholmsbutiker.  Antalet registrerade kunder uppgår till 35 000 varav en tredjedel handlar

med viss regelbundenhet.74 Internetbutiken har sin lokalisering i Prisextras lokaler i

Stockholm, och använder sig inte av något specialuppbyggt lager utan utgår ifrån existerande

butik.  I början av mars köpte Prisextra internetpotalen ”Mama on the net” som tillhandahåller

livsmedelsförsäljning och en rad andra hushållstjänster. Detta förvärv medförde att Prisextra

blir störst i Norden på e-handel med livsmedel.75

www.spar.nu startade sin verksamhet under juni 1999, och särskiljer sig från övriga butiker i

koncernen genom att utgå från plocklager, ett lokaliserat i Västerås och ett i Stockholm.

Plocklagret i Västerås ska dock läggas ned inom kort eftersom lönsamheten varit dålig,

transportkostnaderna höga och flertalet kunder finns i Stockholmsområdet. Det nybyggda

plocklagret i Stockholm tar över och verksamheten koncentreras dit.76 Under 1999 uppgavs

att antalet kunder uppgick till 10 000 och att omsättningen motsvarade större områdesbutik av

traditionellt snitt, vilket skulle innebära 60-80 miljoner kronor.77

Ytterligare företag som renodlat sin internetverksamhet är www.willys.nu i Göteborg, som

har ett plocklager i Mölndal. De hade under 1999 en omsättning på 60-80 miljoner och 1200-

1500 kunder i veckan78 Även internettjänsten Butler har verksamhet inom dagligvaruområdet

och erbjuder beställning och hemkörning/hämtning av matvaror från Hemköpsbutiker runt om

i landet.

                                                                                                                                                                            
71 ibid s 24
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Göteborgsbaserade butiken Billhälls, som också tillhör Axfood-koncernen har en

internetbutik som servar kunderna i området. De startade tidigt en webbtjänst, till en början

främst inriktad mot företag och andra storkunder men har nu även försäljning mot enskilda

konsumenter.79 Denna butik, Willys och de båda Sparbutikerna är helägda av Axfood och

ingår i deras internetsatsning Axfood direkt. NK butiken och Netextra ingår i koncernen men

ägs enskilt.80

4.3.4 Fristående butiker

Antalet rena nätbutiker utanför de stora blocken är få i Sverige, www.matomera.se i Skåne

startade tidigt och servar Malmö, Lund, Trelleborg, Eslöv mfl. Denna butik tillhör

Bergendahlskoncernen som är den fjärde största kedjan i Sverige. Plocklagret har en

omsättningskapacitet på 100 miljoner och det uppges att etableringskostnaderna för deras

butik var ca 50% lägre än för traditionella butiker med samma omsättning.81 De hade ca 8000

registrerade kunder  varav en fjärdedel handlade regelbundet.82 Deras verksamhet har dock

inte varit lönsam och konsumentintresset inte tillräckligt stort så de lade ned

internetförsäljningen i mars 2001.

www.outnet.se är en relativt nystartad butik som utmärker sig genom att erbjuda sina tjänster

till hela Sverige. Då transporten sker i form av Sverigepaket och levereras inom några dagar

kan endast torrvaror och dylikt erbjudas dessa kunder. Stockholmskonsumenter kan dock få

färskvaror levererat till dörren nästa dag. Outnet erbjuder sina Stockholmskunder medlemskap

som ska innebära fördelar i form av billigare leveranskostnader. Leveransen blir kostnadsfri

om medlemskap betalas. Detta är dock kostsamt om inte regelbundna inköp görs från just

denna butik.

Den stora majoriteten av landets livsmedelshandlare har idag inte ett erbjudande om

internetförsäljning och skälen till detta kan vara många. När Handelns Utredningsinstitut

frågade ett antal dagligvaruhandlare om skälen till varför de inte har internethandel

dominerade svaret att kundkretsen inte fanns på nätet, 41% av de 61 tillfrågade svarade detta,

andra starka skäl var att det inte går att uppnå lönsamhet eller att internethandel inte passar in
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i företagets profil och varuutbud.83  När frågan ställdes om internetförsäljning skulle startas

under 1999 svarade endast 3 av 27 tillfrågade att detta skulle ske.84 Enligt Boston Consulting

Group är nätets andel av den totala livsmedelsförsäljningen i Norden mindre än 0,1% alltså en

försvinnande liten del.85 Hur stor andel av dagligvaruhandeln som sker på internet är svårt att

säga exakt. I en artikel i Computer Sweden i december 2000 uppges näthandeln i Sverige nu

uppgå till 1% av den totala omsättningen inom livsmedelshandeln.86 Sett till den totala

försäljningen på internet utgör matvaror endast en liten del. Andra varugrupper har varit mer

lyckosamma.

Tabell  5 Internetförsäljning uppdelat på varuslag

Varugrupp Andel av total försäljning

Programvara 18,2%

Musik 8,7%

Böcker 4,9%

Livsmedel 0,2%

Källa: Supermarket 1-2 2001 s 15

Tabell 5 visar att det är de standardiserade varorna som ligger i topp på försäljningslistan

medan livsmedel endast har en marginell del av internethandeln. Anledningarna till detta kan

vara flera, matvaror som produkt kräver mycket mer inspektion innan köpet vilket är svårt att

överföra till internetmiljö. Det har också varit dyrt att använda internetbeställning av matvaror

medan övriga varugrupper har varit billigare, även inkluderat fraktkostnader, än att köpa i

butik. Dessutom är de flesta internetköpare unga män med hög utbildning och deras

preferenser avspeglas naturligtvis i köpmönstret.
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4.4 Konsumentsidan

Antalet konsumenter som har handlat mat på internet är inte särskilt stort. Av de tillfrågade i

en undersökning gjord hösten 1999 uppgav endast 1% att de beställt matvaror på internet

någon gång de senaste 12 månaderna. Detta skulle motsvara ca 65 000 svenskar. Detta är en

sänkning från 1998 då antalet köpare uppgick till 2%.87  När en uppdelning på kön, inkomst,

ålder, hemvist och hushållstorlek av de som handlat mat på internet görs fås en bild av den

genomsnittlige livsmedelskonsumenten på nätet.

Tabell 6 Andel som har handlat mat på nätet

Kön Inkomst Hemvist

Man  2% < 150´ - Storstäder 3%

Kvinna 1% 150-300´ 2% Större städer -

>300´ 4% Övriga landet 1%

Ålder Hushållsstorlek

16-24 - 1 pers 3%

25-44 3% 2 pers -

45-64 1% 3 pers 2%

65-74 - 4 pers+ 3%

 Källa: Dagens Konsument februari 2000

Den vanligaste kunden är alltså en höginkomsttagare  mellan 25-44 år som bor i en större stad

och ingår i en familj med minst 4 personer. Detta stämmer väl överens med de uppgifter som

internetaffärerna offentliggjort. Barnfamiljer med hög inkomst är den främsta målgruppen

eftersom dessa ofta har ont om tid och ser en möjlighet att kunna effektivisera sina matinköp

genom att använda sig av internetbutiken och hemköringstjänsten. Vad exempelvis Netextra

också har märkt är att en för dem ny kundgrupp har hittat till butiken via internethandeln,

nämligen föreningar och gruppboenden i olika former.88 Allt fler av internetbutikerna

profilerar sig gentemot större företag, Matomera erbjöd exempelvis anställda vid större
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företag att beställa varor som levereras till arbetet. Detta innebär bland annat att

transportkostnaderna kan hållas nere.

Bland de svenskar som provat att handla på nätet är det få som använder denna tjänst till

huvuddelen av sina inköp. I en undersökning gjord under juni månad 1999 svarade 368

kunder hos livsmedelshandlare på internet på frågor om frekvensen på sina inköp. Nästan

hälften svarade att andelen livsmedelsinköp på internet var liten och endast uppgick till en

femtedel av den totala mängden inhandlade dagligvaror. 37% av kunderna gjorde färre än tio

procent av sina inköp på nätet medan de kunder som nästan uteslutande gjorde sina köp på

nätet endast uppgick till 5%.89 Vanligast bland de som handlar regelbundet är att göra stora

veckoinköp på internet och sedan kompletteringshandla i olika former av närbutiker när det är

någonting som behövs omgående.

Även om antalet användare ännu är litet finns ett intresse för att använda denna form av

livsmedelshandel i framtiden. Ett tusen individer mellan 16-74 år tillfrågades under hösten

1999 om de tror att de beställer mat över internet om fem år. Av dem svarade 28% att de

trodde detta. Denna siffra skulle omfatta 1,8 miljoner människor och innebära att

internethandeln kommer att öka väsentligt i framtiden. Ur samma urvalsgrupp svarade 19%

att de skulle önska att internethandel var möjlig från huvudbutiken redan idag. Detta skulle

motsvara 1.2 miljoner människor som är redo att börja använda sig av denna tjänst redan i

dag.

När undersökningsresultatet delas upp på grupper visar det sig att mönstret från uppräkningen

ovan upprepar sig ganska mycket, det är främst stora hushåll som tjänar mycket pengar och

bor i storstadsområden som tror sig komma att handla mat på internet inom en femårsperiod.

Tabell 7 Intresse för att handla mat på internet i framtiden

Kön Inkomst internettillgång i hemmet

Man  28% < 150´ 24% 23%

Kvinna 28% 150-300´ 28% 36%

>300´ 43% 64%
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Tabell 7 Intresse för att handla mat på internet i framtiden forts.

Ålder Hemvist  internettillgång i hemmet

16-24 33% Storstäder 35%  58%

25-44 38% Större städer 28%  45%

45-64 20% Övriga landet 24%  46%

65-74 9%

Hushållsstorlek internettillgång i hemmet

1 pers    21% 28%

2 pers    21% 38%

3 pers    31% 70%

4 pers+   39% 71%

Källa: Dagens konsument februari 2000

För de grupper där sådana uppgifter fanns tillgängliga har en jämförelse med andelen som har

internetuppkoppling i hemmet och andelen som tror de handlar mat på internet hemifrån eller

från jobbet inom fem år gjorts. Den visar att i de hushåll där internetuppkoppling hemma är

vanligast finns också den hushållstyp som är mest positivt inställd till att i framtiden handla

dagligvaror på nätet. Naturligtvis finns det ett antal faktorer som dessutom spelar in när det

gäller hur positiv konsumenten är till internethandel men att ha tillgång till internet hemma är

ändå en viktig faktor att ha med i en analys över konsumentintresset för dagligvaruhandel på

internet.

4.5 Internethandel i USA

På den amerikanska marknaden har en stor majoritet av dagligvarubutikerna anpassat sig till

en ökad användning av internet. I en undersökning i maj år 2000 visade det sig att 96% av alla

större livsmedelsaffärer hade en hemsida men att långt ifrån alla också erbjuder beställning.

Endast 9% av de tillfrågade konsumenterna uppgav att det fanns tillgång till internethandel på

den affär som var deras primära.90 Under 1999 tillfrågades ett antal amerikanska

dagligvaruhandlare om de erbjöd sina kunder att handla varor hemifrån. Två av tio handlare
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hade denna service, men då inkluderas även beställningar som görs via telefon och fax. Hela

71% uppgav dock att de planerade internetförsäljning inom en nära framtid.91

4.5.1 Aktörer på den amerikanska marknaden

Antalet aktörer på marknaden är idag stort, särskilt i delstaterna längs med kusterna, men det

finns ett antal butiker som utmärker sig från mängden genom att de har en stor geografisk

utbredning, bland dessa finns pionjären Peapod. Företaget grundades 1989 och har sedan dess

vuxit dramatiskt. Under 1998 var Peapod fem gånger större än någon annan internetbutik för

dagligvaror, med intäkter på 69 miljoner dollar och en kundbas på 100.000.92 Peapod började

sin verksamhet med butiksplockning från samarbetande affärer, men har nu genomfört ett nytt

centraliserat distributionssystem på varje enskild marknad med plocklager som utgångspunkt.

I början av året köpte den holländska dagligvarujätten Ahold 51% av företaget och hoppas att

genom bättre och billigare inköpsfunktioner kunna få Peapod att gå med vinst. Under året har

Peapod även köpt upp internetbutiken Streamline.com med lokaliseringsbas i Washington och

Chicago och ytterligare förstärkt sin marknadsposition. Peapod har dessutom utökat sin

verksamhet till att förutom dagligvaror nu också erbjuda böcker, vin och sprit, babyprodukter,

husdjursprodukter mm. De når ett stort antal kunder på både öst- och västkusten och planerar

att satsa mer på dessa områden.

Webvan heter ett annat företag som liksom Peapod har expanderat kraftigt den senaste tiden.

Företaget beskrevs som den största internetbutiken för dagligvaror i USA under sommaren

2000.93 Under det första kvartalet 2000 hade butiken intäkter på 16.2 miljoner dollar, vilket är

en fyrdubbling sedan kvartalet innan. Men trots sin styrka dras företaget med höga kostnader

som härstammar från en kraftig utbyggnad av specialiserade, toppmoderna plocklager.

Exempelvis uppges distributionscentralerna vara byggda för att klara mer än 8000 order per

dag, men är väldigt underutnyttjande. Distributionscentret i San Fransico opererar med endast

35% kapacitet.94 Från detta distributionscenter kör lastbilar ut till 12 olika stationer som ligger

inom en viss minimiradie från distributionscentrumet. Från dessa mellanstationer kör sedan

mindre lastbilar ut matvarorna till kundernas hem. I september köpte Webvan upp en annan

internetbutik, Homegrocer, och tillsammans gjorde dessa en förlust på nästan 104 miljoner
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dollar det första kvartalet år 2000. De är alltså långt ifrån lönsamma och koncentrerar sig mest

på expansion. Början av år 2001 var inte lyckosamt och Webvan hotades att kastas ut från

Nasdaqbörsen eftersom värdet per aktie låg under en dollar.95 Expansionsplanerna visade sig

vara allt för grandiosa och kostnaderna blev allt för höga, detta tillsammans med ett sjunkande

antal handlande medförde att Webvan blev tvungna att stänga verksamheten i juli år 2001.96

Albertson´s är den näst största livsmedelskedjan i USA och har internetaffärer i Seattle och

Dallas.

GroceryWorks- allians med Safeway som är den tredje största matvarukedjan i USA. Har

distributionscenter i tre städer i Texas med ca 500 anställda. Har även marknadsdelar i

Phoenix, Arizona, och erbjuder gratis leverans utan minimiorder.

Shoplink- Boston, Södra Conneticut

Homegrocer- har nu köpts av Webvan, Geografiskt: Seattle, Portland, Orange County, LA,

Dallas, San Diego.

Netgrocer täcker hela USA, levererar ej färskvaror

Easygrocer- Nätverk av lokala affärer där plockning sker. 30 st i New York, 7 i New Jersey

Webpagefoods- Florida

Groceronline-Levererar över hela USA, levererar vissa frysta varor.

De etablerade, renodlade internetföretagen som Peapod och Webvan gör stora förluster och

drar på sig stora kostnader tack vare sin snabba expansion. Under tiden börjar de traditionella

livsmedelsjättarna att ta ett större grepp på marknaden. Safeways satsning på HomeGrocer

förväntas ha möjlighet att kunna gå med vinst men företrädare för företaget säger samtidigt att

internethandeln inte är något annat än en nischmarknad som man ägnar sig åt i syfte att få

publicitet och på så sätt stärka sitt varumärke. Safeways satsning är en lågkostnadssatsning

jämfört med exempelvis Webvans påkostade distributionscenter och  har bland annat med

hjälp av sitt starka varumärke möjlighet att kunna få ett bättre grepp om internetmarknaden i

framtiden.97
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4.5.2 Konsumentsidan

Mellan februari och mars 2000 uppgick e-handeln av livsmedel till 260 miljoner dollar på den

amerikanska marknaden enligt en undersökning som intresseorganisationen Retailindustry

genomfört. Av 5000 tillfrågade som under denna period gjorde något inköp på internet var det

9% som köpte mat på nätet. Enligt samma undersökning bestod de som handlade mat på nätet

till största delen av medelålders kvinnor med god inkomst och utbildningsnivå som bodde i de

nordvästra eller södra regionerna av USA.98

Resultatet från denna undersökning stämmer väl överens med resultatet från en annan

undersökning som gjorts med 2500 amerikaner i en internetpanel där respondenten var den

huvudansvarige för matinköp. 10% av de som uppgav att de handlade på nätet köpte även

matvaror via denna säljkanal. Av dessa inköp gjordes 60% från en internetaffär utan bas i

butik. För de som inte handlade mat på nätet var orsakerna främst en osäkerhet kring

kvaliteten och att de erbjudna leveranstiderna ej passade.99

Det finns hundratals webbutiker som säljer dagligvaror runt om i USA och det är inte lätt för

konsumenterna att hitta det bästa och billigaste alternativet. Medlemsavgifter,

leveransavgifter, skillnader i produktkostnad och pågående kampanjer gör det svårt att få en

överskådlig bild av kostnadssituationen för webbutikerna. Många erbjuder också en

introducerande gratisperiod och slopade leveransavgifter om kunden handlar över en viss

summa.

Många av butikerna har utvecklats till att även erbjuda konsumenterna andra former av

tjänster, som möjligheten att köpa andra varugrupper och på så sätt samordna köpen och

underlätta för konsumenten, samt även att erbjuda tjänster som glashämtning, mm. Denna

trend är en logisk utveckling av internethandeln med dagligvaror eftersom denna sorts

utvidgning existerar även på den traditionella dagligvarumarknaden. Att kunna erbjuda sina

kunder filmframkallning, videouthyrning, inköp av apoteksvaror etc är företeelser som inte är

nya för de amerikanska livsmedelsaffärerna. När sedan denna typ av handel erbjuds också på

nätet innebär den inte bara fördelar för konsumenterna utan medför också att kostnaden för

distributionen kan hållas nere när samordning av leveranser kan ske.
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Den totala dagligvarumarknaden i USA uppgick till 449 miljarder dollar under 1999 och den

andel som köps in via internet är mycket liten100. Boston Consulting Group uppger att andelen

som spenderas på mat och vin på internet uppgår till mindre än 0,1% av den totala marknaden

för livsmedel och vin i USA under 1999.101

4.6 Europamarknaden

Också i Europa har intresset för internethandel ökat både från konsumenter och butikskedjor.

I takt med att innehavet av datorer och internet ökat i Europa har också handeln via internet

tagit fart. Livsmedelsförsäljarna har försökt ta en del av denna utveckling med blandade

resultat. Marknaden för mat och vin är mycket stor i Europa men det har liksom i USA varit

svårt för marknadsaktörerna att kanalisera någon större andel av den totala försäljningen till

en försäljning via internet. Under 1999 uppgick internetförsäljningen av mat och vin till 0.1%

av den totala försäljningsmängden. Motsvarande siffra för exempelvis internetförsäljning av

böcker respektive dataartiklar är 1.6%, respektive 3,5%.102 Matförsäljningen via internet i

Europa har alltså jämfört med andra varugrupper inte tagit några stora marknadsandelar.

Internet som säljkanal har alltså  en procentandel på 0,1% i Europa, men i USA är andelen

mindre än så, trots att den amerikanska internetmarknaden är mer homogen och välutvecklad

än den europeiska. Internetförsäljningen i Europa skiljer sig mycket åt mellan  olika länder

där Sverige utmärker sig som det europeiska land som har den högsta internetpenetrationen.

Storbritannien och Tyskland har stora ekonomier som är snabbt växande, och länder som

Holland, Belgien, Österrike, Norge, Finland och Danmark har fortfarande små

internetmarknader men en god tillgång till internet som gör att dessa kommer att växa snabbt.

I ett försök att få en bild av hur internetmarknaden för dagligvaruhandel ser ut i Europa

kommer en kartläggning av situationen i Norden och Storbritannien att presenteras nedan.

4.6.1 Norge

Norges totala dagligvarumarknad omsätter 102 miljarder kronor per år och har en

blockbildning liknande den i Sverige men med fyra dominerande aktörer. Norgesgruppen med
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33,8 % av marknaden är störst, ICA, Hakon och Rimi har en andel på 26,4%, Coop Norge

24,7% och Rema 1000 14,3%.103

Under hösten 1996 etablerades på den norska marknaden en internetbutik för dagligvaror

kallad Matnett i Oslo som erbjöd hemleverans till kunder i Osloregionen, kedjan expanderade

under det följande året till att inkludera även andra orter men på grund av stora

likviditetsproblem lades denna verksamhet ned 1998. Andra misslyckade projekt under

perioden var Rema 1000s försök till internetbutik. I Trondheim erbjöds kunderna att beställa

ihopplockning av varor via internet för att sedan hämta upp dem vid existerande Rema filialer.

Senare utvecklades tjänsten till att inbegripa kunder i Oslo och hemkörning erbjöds också.

Vid årsskiftet 1997/98 ändrades butiken helt och inriktades mest mot fax- och

telefonbeställningar men försöket blev kortvarigt, butiken lades ned för gott i oktober 1998

pga kundbrist.104

När ICA köpte den norska dagligvarukedjan Hakon i slutet av 1998 skapades internetbutiken

Ica rett hjem som innebar en utveckling av redan etablerade tjänster för hemskickning av

varor. Innan hade denna tjänst endast kunnat beställas via fax eller telefon.

www.retthjem.com  finns nu i Oslo, Baerum och Lorenskog och kommer eventuellt att

etablera sig i Bergen och Stavanger. Handeln i Oslo utgår ifrån ett plocklager i en nedlagd

Rimibutik. Dessutom erbjuds tilläggstjänster som städtjänst, catering och uthyrning av

videospel.105

4.6.2 Danmark

Den danska dagligvarumarknaden omsätter 130 miljarder kronor och är därmed den näst

starkaste marknaden i Norden efter Sverige. I Danmark har Kooperationen ett starkt fäste med

FDB som har en marknadsandel på 30%. Dansk Supermarked är den klara tvåan med 22%

medan Dagrofa och Danmarksgruppen ligger en bit efter sina 8,8 respektive 7 procent.106

ISO är en kedja av stormarknader över hela Danmark som erbjuder matvaruförsäljning på

internet. I Köpenhamn finns 12 butiker som erbjuder internethandel och ett plocklager ska

                                                       
103 Dagens Industri 24/8 2000 s 14
104 Frostling, Henningsson, M ”Dagligvaruhandel via nätet” s 4
105 http://www.retthjem.no 000923
106 Dagens Industri 24/8 2000 s 14
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öppnas. Beställningen kan också göras med fax och varorna kan avhämtas av kunden själv

eller köras hem. www.iso.dk

Favør är en landsomfattande kedja av matvarubutiker som på vissa ställen erbjuder

internetbeställning  www.mikrofavor.dk  Dessutom finns det ett antal butiker som erbjuder

online försäljning som www.super-butikken.ios.dk, www.virumsupermarked.dk.

4.6.3 England

Internethandel med mat har ökat i betydelse i Storbritannien, under 1998 uppgick

försäljningen av mat och viner över internet till 12.3 miljoner för att sedan öka till 102,4

under 1999. Trots denna ökning är den andel av mat och vin som säljs över internet mycket

liten jämfört med den totala marknaden för dessa varor. Enligt de beräkningar som Boston

Consulting Group genomfört ligger denna andel på 0,1% under 1999.107

Tesco, som är Storbritanniens största livsmedelskedja med en marknadsandel på 15.5% har en

framgångsrik filial i form av internethandelsplatsen www.tesco.com. De anses vara världens

största dagligvaruaffär på internet med 500 000 kunder. Verksamheten är 5 år gammal och

omsättningen 1999 var 125 miljoner pund.108 Under år 2000 steg omsättningen kraftigt till

250 miljoner pund eller 3,5 miljarder kronor. Under en vecka har de runt om i landets 237

anslutna butiker ca 60 000 beställningar och en intäkt på 70 miljoner kronor. För närvarande

görs ingen vinst med de räknar med vinst under år 2001.109 De säljer dock mycket annat vid

sidan av matvaror som böcker, cd, video, elektronik etc och det finns inga siffror som visar

matvarornas andel av den totala omsättningen. Inga plocklager används av två skäl, de lokala

marknaderna är för små och transportavstånden blir för långa med denna form av

organisering.

Förutom Tesco finns ett antal andra aktörer som erbjuder internetförsäljning av mat på nätet.

De stora butikskedjorna Sainsbury´s och Iceland har etablerat webbhandelsplatser genom

www.sainsburystoyou.com och www.iceland-shop.co.uk.

                                                       
107 BCG, ”The State of Online Retailing in the UK”, s 4, 7
108 http://www.tesco.com/press 000930
109 Supermarket 1-2 2001 s 38-39
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Inte heller i Storbritannien  är matvaror via internet en särskilt lönsam verksamhet vilket

internetbutiken Budgens fick erfara. De fick lägga ned sin verksamhet på hösten år 2000 på

grund av brist på lönsamhet.

4.7 Varför internethandel?

Marknaden för dagligvaror omfattar aktörer i första hand av tre stora matvarukedjor med

integrerad partihandel och en stor mängd kunder. Dessa aktörer har olika sätt att förhålla sig

till en utveckling av dagligvarumarknaden som inbegriper internethandel. Företagen ser olika

skäl till att etablera sig på denna nya nisch av marknaden men också anledningar att stå

utanför. En motsvarande uppdelning finns även hos konsumenterna. Vilka möjligheter och

svårigheter dessa olika aktörer ser med internetmarknaden utvecklas nedan.

4.7.1 Varför handla på internet?

Konsumenternas andel av det totala distributionsarbetet är med nuvarande organisering av

handeln omfattande. Att transportera sig till butiken, plocka ihop varor och sedan transportera

hem dessa för mellanlagring och sedan förberedning innan konsumtion är förknippat med

kostnader för kunden. Kostnaderna består främst av tidskostnader, kostnader för fysisk

ansträngning, planering och transportkostnader. I en undersökning som SIFO genomförde

under hösten 2000 uppgav 65% av de kunder som regelbundet handlar i en viss butik, sin

huvudbutik, att de tog bilen dit. Bland barnfamiljer var en tredjedel tvungna att åka mer än 5

km för att nå denna huvudbutik.110 Kostnaderna för detta är inte obetydliga, vare sig för

konsumenten eller samhället.

Tidskostnaden för konsumenten bestäms av alternativkostnaden för den tid som används till

inköp och varierar därmed med individens olika förutsättningar och de tidsrestriktioner som

gäller för den enskilde konsumenten. För de grupper som har gott om tid, exempelvis de som

inte arbetar alls eller arbetar deltid, är alternativkostnaden låg och det finns inte mycket

kostnader att tjäna in på att låta någon annan utföra de tidskrävande aktiviteterna, medan tiden

för heltidsarbetande har ett annat värde. Därför är det mer troligt att denna grupp skulle vilja

spara in den tidskostnad ett besök vid en traditionell livsmedelsbutik är förknippad med så att

denna tid kan användas till någonting annat som förvärvsarbete eller fritidskonsumtion.

                                                       
110 Supermarket nr 9 2000,  s 9, 16
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4.7.2 Varför sälja på internet?

När företagen tar över den del av distributionen som tidigare sköttes av konsumenterna ökar

också dagligvarukedjornas kostnader. Det obeskattade och obetalda arbetet som utfördes av

kunderna ska ersättas med betalt och beskattat arbete. De moment som ska utföras är

plockning av varor utifrån ordersedlar och sedan transport av varorna till kunden. Plockningen

av dagligvaror skiljer sig från de flesta andra varor som säljs via internet. En genomsnittlig

order innehåller många produkter med ett lågt snittpris, dessutom är många varor känsliga och

måste förpackas skrymmande och med särskilt emballage, som tex. för kyl och frysvaror. Allt

detta kostar naturligtvis och för att minimera dessa kostnader har de flesta företag etablerat en

lösning med plocklager. I en engelsk undersökning visade det sig att plockkostnaden i procent

av omsättningen var 4.9% vid en plocklagerlösning medan plockning i butik ökade

kostnaderna till 8.1% av omsättningen. Däremot visade samma undersökning att

leverenskostnaderna var dyrare vid en plocklagerlösning med en kostnad på 4.1% av

omsättningen i kontrast till 2.4 % för utkörning direkt från butik. Totalt visade sig dock de

rörliga kostnaderna vara billigare för en plocklagerlösning.111

Företag som väljer att sälja varor på internet gör det inte först och främst av vinstintresse för

just denna nischmarknad, som tidigare nämnts är ju vinsterna obefintliga eller mycket små.

Vad som verkar styra aktörerna mot ökad utbredning på internet är istället kundernas

önskemål och den efterfrågan som finns på denna sorts tjänster. Genom att tillgodose detta

behov lockar företagen till sig kunder och de får ett nytt sätt att profileras sig vilket kan locka

de kundgrupper som är intresserade av att spara tid. Dessa grupper är oftast mycket köpstarka

vilket innebär att varumärket stärks när kunden börjar använda sig av butikens webbtjänst.

Det är nämligen sällan som det är närbutiker som erbjuder internethandel, istället är det de

större matvaruaffärerna som tillhandahåller tjänsten, och kunder med ont om tid omfördelar

alltså sina inköp till dessa. Detta medför att trots att den ökade servicen kostar mer än vad den

drar in i form av intäkter så ökar ändå nyttan för företaget eftersom den ökade graden av

”convenience dimensions” skapar god marknadsföring för företaget som helhet. De aktörer

som tillhandahåller dagligvaruhandel över nätet kan också genom olika bonussystem och på

grund av den tröskelkostnad som finns för nya konsumenter i form av kostnader för att lära

sig shoppingsystemet och att etablera sig som kund hos företaget, möjlighet att skapa en

                                                       
111 Hed M, Karlsson, M, Werge, ”Dagligvaruhandel via internet”, Kandidatuppsats 1997, s 22
www.netch.se/~hed/intermat.pdf 000504.
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trogen kundkrets. Vd för Axfoods internetsatsning, Bengt Andersson, uppger dessutom att

han tror att stora kostnadsminskningar för internethandeln kan genomföras genom att förändra

och förbättra distributionssystemen.112

                                                       
112 Intervju med Axfood direkts vd Bengt Andersson



51

5. Analys

Under de senaste årtiondena har marknaden för dagligvaror kommit att förändras på en mängd

olika sätt. Butiksstruktur, ägandeförhållanden, distributionsarbetets rationalisering och

konsumenternas arbetsinsatser har utvecklats och påverkats i en riktning mot effektivisering

och stordrift. De pådrivande krafterna har varit många, stordriftsfördelar, utvecklingen av

transportmedel, partihandeln, och inte minst teknikutvecklingen har bidragit. Ytterligare en

orsak till förändringen är konsumenternas förändrade syn på inköpsarbetet och hur detta ska

utföras. Företagen har i stor utsträckning använt sig av ny teknik för att effektivisera

produktion och distribution och också i hög grad anpassat sin verksamhet efter hur

konsumenternas behov skiftar och utvecklas. När internet öppnades för kommersiella

intressen hittade företagen ett nytt sätt att nå ut till nya och existerande kunder och vissa

tidsmedvetna konsumenter såg möjligheten till att spara in tid på inköpsarbetet. En ny

försäljningskanal var skapad.

5.1 Internethandelns utseende

Antalet butiker som erbjuder dagligvaruförsäljning på internet är idag inte särskilt stort sett till

det totala antalet dagligvarubutiker, och i början höll sig de stora aktörerna på marknaden

passiva. Pionjäraktören  Peapod i USA hade ingen koppling till någon större livsmedelskedja

och i Sverige var det den lilla fristående aktören NK-hallen som var först ut. De dominerande

aktörerna i Sverige som ICA, KF och nuvarande Axfood höll sig länge avvaktande men har

nu etablerat internethandel i varierande omfattning. Flest internetbutiker i Sverige har ICA-

koncernen, men Axfood är också en stor aktör. Handelns utseende kan för närvarande

beskrivas som huvudsakligen storstadsbaserad, förlustbringande och marginell, men

kundintresset är stigande och antalet butiker har ökat stadigt. Kundkretsen utgörs till stor del

av grupper med en hög tidsvärdering, som exempelvis barnfamiljer och dubbelarbetande par

och de tillhör ofta en inkomstgrupp som är beredd att betala för denna utökade service.

De flesta internetbutiker i Sverige och Norden har en butikslösning, det vill säga de plockar

varorna direkt från butiken och har inget särskilt upprättat plocklager. I USA är det vanligare

med stora externt placerade distributionscenter utifrån vilka varutransporter utgår. Ambitiösa

satsningar gjordes i USA på att etablera internethandel med dagligvaror över stora

geografiska områden. Peapod och Webvan drog på sig enorma kostnader i form av
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investeringar i plocklager och stora marknadsföringsbudgetar. Det fanns en stark tilltro till

internethandelns tillväxtpotential och investerarna flockades. När det var dags att visa upp

vinster och ge aktieägarna utdelning blev det dock värre. Båda aktierna har rasat på den

amerikanska börsen, förlusterna är mycket stora, många filialer har fått läggas ned och

Webvan gick slutligen i konkurs. Internethandeln sågs som en revolutionerande utveckling

och de problem som fanns uppmärksammades inte tillräckligt. Den mer avvaktande

inställning som funnits i Norden kan därför ha varit den mer förnuftiga. Satsningen i Sverige

och övriga Norden har inte varit lika stor och större hänsyn har också tagits till det faktum att

kostnaderna för denna sorts handel blir stora för de inblandade företagen. Omsättningen för

enskilda butiker varierar lika kraftigt som de siffror som offentliggörs, men ett etablerat

företag som Netextra i Sverige uppger att omsättningen ökat med 100% varje år sedan starten

1997 och att näthandeln idag uppgår till 8 procent av Prisextras totala omsättning på 550-600

miljoner kronor.113

Företag som Forrester Resarch och Boston Consulting Group räknar med att internethandelns

andel av den totala dagligvarumarknaden i Europa uppgick till endast 0,1% sommaren 2000. I

Europa är Storbritannien det land som har den högsta omsättningen av livsmedel online,

Tesco/Iceland omsatte under 1999 hela 99 miljoner euro och i prognoser är det Storbritannien

som väntas få den högsta andelen internetförsäljning av dagligvaror i framtiden.114

5.2 Strukturförändringar

En av de större strukturförändringar som internethandeln har medfört för

dagligvarumarknaden är distributionsarbetets fördelning. Tidigare har strukturförändringarna

på marknaden alltid inneburit att konsumenterna fått överta allt mer av de råa delar av

distributionen som är så kännetecknande för dagligvarumarknaden. Plockning av varor från

butikshyllan och transport från butiken till hemmet har i allt större utsträckning skötts av

konsumenterna. Transportsträckorna har ökat när butikerna flyttade till externa lokaliseringar

vilket ökat tidskostnaden för inköp. Det arbete som förr utfördes av dagligvaruföretagens

anställda har allt mer förts över på konsumenterna, med kostnadsbesparingar och förbättringar

i produktiviteten som följd. Kunderna har mot billigare matpriser godtagit denna

omfördelning av arbetet. Internethandeln innebär en stor förändring av denna långvariga

                                                       
113 Supermarket nr 1, 2001
114 Http://nyheter.idg.se/display.asp?id=000629-sta.42
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utveckling, nu ska återigen de mer rutinbaserade momenten i dagligvaruhandeln utföras av

betald personal. Distributionsarbetet omfördelas och det informella obetalda arbete som

kunderna hittills utfört ska ersättas med formellt, betalt och beskattat arbete. Kostnaderna för

detta är betydande för företaget eftersom arbetskraftskostnaderna är den största enskilda

kostnadsgruppen efter inköpsvarorna. Skattekilen har lett till att konsumenternas arbetsinsats

kan ha blivit för stor jämfört med en optimal samhällsekonomiskt effektiv arbetsfördelning.

Skattekilen innebär att internethandeln får svårt att konkurrera eftersom konsumenternas

värdering av den tid distributionsarbetet tar i anspråk jämförs med den beskattade och därmed

dyra tjänst som tillhandahålls av internetbutikerna. Då de flesta konsumenter också är mycket

kostnadsmedvetna och är beredda att åka långa sträckor för att spara in en ganska liten summa

på sina inköp, blir det svårt för företagen att kunna motivera den extra kostnad som

internethandeln är förknippad med. Resultatet blir att internethandeln ofta inte kan bära sina

egna kostnader, avgifterna täcker inte de extra kostnader som företaget får, och en

övervältring av kostnader i någon form blir nödvändig. De flesta internetföretag på

dagligvarumarknaden går idag med förlust, de intäkter som genereras från avgifter täcker inte

kostnaderna för distribution som plockning och transport.

Ytterligare effekter av internethandeln blir att en ny intermediär introduceras på marknaden.

Transportföretagen som sköter leveranserna får en förstärkt roll, förarna blir den nya

kundkontakten, de som sköter betalning och utgör mellanhand mellan handlare och kund. Det

nya mediets direktkontakt med konsumenternas hem gör det också möjligt att öka

vidareförädlingen av dagligvaruföretagens tjänster. Öppettiderna ökas markant därför att det

är möjligt att lägga beställningar alla tider på dygnet. Varuinformationen blir mer tillgänglig

för konsumenten, erbjudanden når kunden direkt vid beställning och kundens preferenser blir

mer transparenta. Mycket av den struktur som byggts upp på marknaden kvarstår dock,

blocktillhörigheten är fortsatt stark, antalet fristående internetbutiker är mycket få och

betydelsen av ett etablerat butikskoncept och en vertikalt integrerad affärsstruktur är

fortfarande stor.

En trolig strukturförändring på marknaden för dagligvaror som en ökad internethandel kan

komma att medföra är också en större uppdelning av varuutbudet. De varor som bjuds ut kan

delas upp i färsk- och stolpvaror, där de senare är de som har störst affärsmöjligheter över

internet. De flesta konsumenter vill inte beställa färskvaror som kött och fisk flera dagar i

förväg utan föredrar att handla dessa samma dag och efter inspektion. Detta borde medföra att
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de varor som är lätta att lagra eller inte kräver inspektion innan köpet är de varor som i högre

grad beställs på internet för hemkörning. Då skulle de butiker som blir kvar i närområdet vara

tvungna att satsa ytterligare på en färskvaruprofil för att klara konkurrensen från

internetföretagen.

5.3 Drivkrafter

De drivkrafter som varit ledande i utvecklingen av strukturen på dagligvarumarknaden

tidigare har varit kostnadsbesparande åtgärder som syftat till att öka effektiviteten genom

exempelvis utnyttjande av stordriftsfördelar och vertikal integration. Det är främst företagen

och deras organisation som har varit i centrum för de förändringar som har skett. När det

gäller internethandeln har istället kunden stått i fokus på ett helt annat sätt. Vissa

konsumentgrupper har också fått ett ökat behov av att göra tidsbesparingar på moment som

exempelvis inköpsarbete, vilket har öppnat möjligheterna för företagen att öppna en ny nisch

för att marknadsföra sig och nå nya kunder. Eftersom dagligvaruindustrin har små marginaler

med kostnadsprissättning är det svårt för företagen att konkurrera endast med priset när höga

krav på kvalitet och ökat varuutbud ställs av konsumenterna. Då är det rationellt att via en

ökad servicegrad, kvalitetsförstärkning och adderade tjänster locka till sig kunderna. Behovet

av att profilera sig blir allt större och de stora dagligvarukedjorna utvecklar hela tiden nya sätt

att möta kundens behov och föränderliga efterfrågan.

Det finns indikationer på att dagligvaruhandelns distributionsutveckling kanske inte har varit

helt samhällsekonomiskt optimal, exempelvis genom att kunderna inte har full kunskap om de

kostnader som är förknippade med att åka bil långa sträckor för att handla varor. Om

konsumenternas medvetenhet om kostnaderna för transporter ökar, exempelvis genom att

bensinpriset bättre avspeglar de miljömässiga kostnaderna, uppkommer också incitament på

marknaden för att utnyttja denna ökade värdering av distributionskostnaderna.

I takt med att oerhört snabba framsteg gjordes inom informationsteknologin och internet blev

en allt vanligare marknadsföringskanal för företagen ökade också förväntningarna på internet

som vinstgenererande. Förväntningar om möjligheter till kostnadsbesparingar och snabba

vinster på internetmarknaden lockade många företag till att satsa stora belopp på att etablera

internethandel. Dagligvaruhandeln var inte bland pionjärerna på internet, produkternas

karaktär och de särskilda behov som ställs på transporten av dagligvaror var reella problem
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för handlarna och bidrog till den sena starten. Konsumenterna lockades dock inte i samma

utsträckning av den nya försäljningskanalen och vinsterna uteblev för majoriteten av

handlarna. Förväntningarna på den nya tekniken visade sig för dagligvaruhandeln vara

överskattade, kostnadsbesparingarna är få om ens existerande och kundunderlaget har inte

ökat i den takt som handlare och experter förväntat sig.

5.4 Samhällsekonomisk potential

Internethandeln har beskrivits som en handelsplats som ligger nära den perfekta

konkurrensmarknaden. Företagens storlek är i regel i underordnad betydelse när det gäller

marknadsnärvaro, konsumentens prisjämförelser är inte längre geografiskt bundna vilket leder

till minskad prisspridning, och hinder för inträde på marknaden är lägre än på en traditionell

handelsmarknad. Etableringskostnaderna sjunker eftersom man inte är beroende av butiker

och leverantörer kan sälja direkt till kunden. De initiala investeringarna behöver i princip bara

täcka kostnader för datorprogram, lager och timanställd personal. Inga höga kostnader för

butiker i attraktiva och dyra områden, inventarier etc krävs vilket kan innebära en stor

sänkning av etableringskostnaderna för nya företag som funderar på att träda in på

marknaden.

Jämfört med den traditionella handeln innebär näthandeln och möjligheterna till

informationssökande på internet att aktörerna på den elektroniska marknaden är närmare en

situation av perfekt information. Informationssökande och prisjämförelse kan göras lättare

genom det elektroniska mediet vilket ökar konsumenternas kunskaper och möjligheter att

överblicka utbudet. Informationen finns tillgänglig för alla, utan stora kostnader. Dessutom

öppnas möjligheterna till en utvecklad tvåvägskommunikation. Producenter och försäljare kan

samla in mer korrekta och noggranna uppgifter om kundernas preferenser, köpvanor och

behov genom registrering. Detta innebär att både utbud och efterfrågan blir transparent i en

mycket större utsträckning än på den geografiska marknaden. Den internetbaserade handeln

skulle alltså kunna innebära en förstärkt konkurrens och därigenom ökad effektivitet på

marknaden.

Om den elektroniska marknaden fungerar bra kommer den ökade transparansen på marknaden

tillsammans med förbättrad kundinformation leda till att marknadsdominansen för stora

företag minskar. Då minskar också möjligheterna för företag att påverka prissättningen. Med
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en reducering av stordriftsfördelarnas betydelse på marknaden och en minskad

marknadsdominans kommer den elektroniska marknaden att ytterligare befinna sig närmare

en perfekt konkurrensmodell än vad den geografiska marknaden gör.

Det finns dock ett antal företeelser som ifrågasätter om den elektroniska handeln verkligen

innebär ett stort steg närmare en perfekt konkurrensmarknad.  För det första spelar storleken

på företaget även på denna marknad en stor roll. Det etablerade företaget för med sig många

fördelar i form av ett inarbetat namn och rykte, vilket innebär att de inte har de stora

marknadsföringskostnader som de nyetablerade företag måste ådra sig för att göra sig sedda

bland det stora antal handelsplatser som finns på internet. Storleken och att redan vara

etablerad kan alltså innebära en stor konkurrensfördel. Att redan ha en relativt stor

marknadsandel är också nödvändigt för att täcka de initiala fasta produktionskostnaderna.

Även om internethandeln innebär att vissa inträdeskostnader sjunker jämfört med traditionella

marknader kan det också tillkomma väsentliga kostnader i form av exempelvis stora

investeringskostnader för säkerhetssystem och kundvänliga elektroniska handelsplatser. När

det gäller den öppna informationen och konsumenternas möjligheter att utan stora kostnader

kunna genomföra prisjämförelser och få en bred bild av utbudet finns i verkligheten en hel del

hinder. Elektroniska media sänker sökkostnaderna jämfört med att låta konsumenten uppsöka

alla butikerna till fots, men kostnaderna är fortfarande skilt från noll. Internetteknikens brister

kan leda till att hastigheten och exaktheten i beställningar och order minskar vilket ytterligare

fördyrar processen.

Den nuvarande omfattningen på internethandeln leder alltså inte till en sådan stor

strukturförändring att dagligvarumarknaden blir en mer nationalekonomiskt perfekt marknad,

men handeln kan tillföra andra samhällsekonomiskt positiva effekter. Eftersom

dagligvaruhandeln skiljer sig ifrån annan detaljhandel genom att handeln är rutinbaserad och

distributionsintensiv, skulle internethandeln kunna medföra att det totala distributionsarbetet

omfördelades och eventuellt också medföra en minskad resursåtgång. Genom att samordna

transporterna och använda tekniken till att utföra veckobeställningar kan den totala

tidsåtgången för konsumenterna komma att minska. Arbetet tas över av andra aktörer som i

bästa fall kan utnyttja stordriftsfördelar och på så sätt minska de samhällsekonomiska

kostnaderna för det totala distributionsarbetet. För vissa konsumentgrupper innebär alltså

internethandeln att stora tidsvinster kan göras. De konsumenter som har en hög tidsvärdering

och är beredda att betala för att spara in tid på inköpsarbetet får stora fördelar av
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internethandeln. Vilka grupper detta först och främst verkar gälla är barnfamiljer med relativt

hög inkomst, heltidarbetande och andra som har en hög alternativkostnad för sin tid. Genom

att utnyttja tjänsten blir det tid över för annat än inköpsresor, konsumenternas andel av

distributionsarbetet minskar därmed, eventuellt till en mer optimal fördelning.

Dagligvarumarknadens unika produkter medför dock en del problem för en expansion av

marknaden för dagligvaruförsäljning via internet. Färskvaror kräver en mycket noggrann

hantering som medför kostnader i form av särskilda förpackningar och transportutrymmen,

krav på en kort leveranstid och dessutom sätter begränsningar på det geografiska område som

leverans kan ske till. De särskilda förhållanden som råder på dagligvarumarknaden skulle

därför innebära att internethandelns fördelar i form av en mer kostnadseffektiv organisation

inte kan genomföras på samma sätt som för andra varor. Behovet av en central inköpscentral,

en utvecklad distributionskedja och tekniska investeringar i form av kylutrymmen etc. ökar

kostnaderna även för internetföretagen och är en av orsakerna till att handeln i nuläget är så

pass liten  i omfattning.

Internethandeln skapar alltså en delvis ny distributionsmodell. Genom att

distributionsföretagen tar över den del av distributionen som tidigare skötts av konsumenterna

blir denna aktivitet prissatt och en del av det informella arbetet i ekonomin ersätts av formellt.

De kostnader som tidigare bars av varje hushåll för sig kan nu delas upp på en samordnad

transportresa till fördel för exempelvis miljön.

När det totala antalet inköpsresor kan minskas görs miljövinster i och med att föroreningar

och trängsel minskar, vilket bidrar till att minska den totala kostnaden för transportarbetet. För

att detta ska fungera krävs det dock att antalet konsumenter som utnyttjar tjänsten inte är för

litet. Täthet i distributionen krävs för att det ska blir företagsekonomiskt och

samhällsekonomiskt lönsamt. Arbetsdelningen, i detta fall introduktionen av nya

intermediärer och en uppdelning av distributionsarbetets transportdel på dessa är beroende av

avsättningsmarknadens storlek. Med denna avses det antal hushåll som använder sig av

hemkörning av matvaror via en beställning på nätet. Endast om detta antal är stort nog

kommer det uppstå stordriftsfördelar i distributionsledet vilket leder till ökad effektivitet och

de önskvärda samhällsekonomiska vinsterna. I nuläget uppnås inte dessa positiva effekter i så

stor grad eftersom kundunderlaget ännu är för litet.



58

Den nya kundgrupp som visat intresse för internethandelns tidsbesparande effekter är olika

former av gruppboenden i kommunal regi samt även företag. Genom att använda sig av

internethandel kan personalen användas effektivare och behöver inte ägna lika stor del av

arbetstiden åt inköpsarbete. Jämfört med situationen där privatpersoners obeskattade tid

konkurrerar med internetbutikernas beskattade tjänster så uppstår vid handel med denna

kundgrupp inte någon skattekil. Internethandlarnas beskattade arbetskraft ersätter bara annan

beskattad arbetskraft och det finns incitament för denna nya kundgrupp att omfördela arbetet

genom att utnyttja ihopplocknings- och transporttjänster. Om ett gruppboende tidigare hade

ett inköpsarbete där den övriga verksamheten fick stå åt sidan ca två timmar var fjortonde dag

pga. inköpsresor, plockning och hemtransport av varor kan betydande tidsvinster göras genom

att använda sig av en internettjänst. Den personal som tidigare fick gå ifrån för att utföra

arbetet kan nu ägna mer tid åt kärnverksamheten medan exempelvis nattpersonal utför

beställningsarbete etc. Sett ur detta scenario kan internethandeln bidra till en mer effektiv

tidsanvändning för personalen och göra distributionsarbetet mer samhällsekonomiskt

effektivt.

När det gäller kostnaderna för att handla på nätet varierar de mycket mellan olika aktörer.

Varupriserna är oftast desamma som i butiken, med små skillnader, och det är transport och

plockningskostnaden som är den stora utgiften. Denna kan variera mellan ca 65 till 165

kronor beroende på ort och hur mycket kunden handlar för. Denna kostnad kan alltså ibland

vara betydande och bidra till att avskräcka vissa grupper från att använda sig av internet som

inköpskanal. Eftersom de flesta konsumenter är priskänsliga när det gäller livsmedel och är

beredda att byta affär för att tjäna in en relativt liten summa pengar är det svårt för vissa

grupper att motivera en så pass hög avgift. Ihopplockningen och transporten hem ses ibland

inte som en tjänst som är skild från varuinköpen eftersom denna del av inköpsprocessen

tidigare inte har förknippats med några större kostnader. De aktörer som ställs utanför och inte

kan eller vill utnyttja internet som försäljningskanal kan delas upp i tre grupper. Först är det

de individer som inte har tillgång till internet eller inte är villiga att lära sig att använda

tjänsten, anledningarna till detta kan vara att en tillräcklig internet- eller teknikmognad inte

har uppnåtts. Ytterligare en grupp är de som pga. att utbud saknas inte kan beställa varor på

internet. Eftersom internethandeln i huvudsak är storstadsbaserad kan denna grupp bestå av

människor som bor i glesbygdsområden där ingen livsmedelsbutik som erbjuder denna tjänst

finns tillgänglig. Till sist finns de som inte anser sig ha råd att använda sig av tjänsten. För att

täthet i distribution och efterfrågan ska skapas är det viktigt att fånga en så stor andel av
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konsumenterna som möjligt och för att detta ska ske krävs vissa förändringar både i beteende

och teknik.

5.5 Företagsekonomisk potential

Eftersom de allra flesta livsmedelshandlare på nätet idag gör stora förluster är det inte för att

göra kortsiktiga vinster som företagen etablerar sig på internet. För att internethandeln ska

kunna bli lönsam för dagligvaruhandeln krävs en hel del förändringar. Först och främst måste

det intresse som många konsumenter idag har för att handla på nätet realiseras, dvs efterfrågan

måste öka så att kundunderlaget blir större. Eftersom det obetalda och obeskattade arbete som

konsumenterna tidigare utförde nu ska utföras av betald arbetskraft krävs det att kostnaderna

för detta arbete kan hållas nere.

Genom att ha en förtätad efterfrågan kan stordriftsfördelar inom plockning och transport

genomföras som sänker kostnaderna för distributionsarbetet. Dessutom måste förbättringar

när det gäller de råa delarna av distributionen göras. Ett rationellt plockningssystem krävs när

antalet order ökar. Detta kräver att en butikslösning överges. I USA har den

distributionsekonomiska utvecklingen kommit långt. Stora distributionscenter har byggts upp

och smarta lösningar som till exempel att kylskåp finns tillgängligt vid leverans hemma hos

kunden, har möjliggjort en ökad flexibilitet som både företag och konsument kan dra nytta av.

De amerikanska företagen kan också dra nytta av att det finns större möjlighet till att anställa

lågavlönad personal som kan utföra de arbetsintensiva momenten i distributionsprocessen.

Efterfrågan på internettjänster har dock inte nått upp till de mål som företag som Peapod och

Webvan satt upp vilket medför att dessa företag nu gör stora förluster. De amerikanska

handlarna har dock något att lära sina europeiska kollegor. Den samordning av handeln som

de amerikanska konsumenterna har blivit vana vid med en utökad service som apotek,

videouthyrning mm, har överförts till internethandeln. Detta ökar servicen för kunden och gör

det mer sannolikt att kunden gör huvuddelen av sina inköp på nätet. Denna samordning av

tjänster skulle kunna utvecklas ytterligare för att öka lönsamheten av handel på nätet. Genom

att samordna leveranser från flertalet olika internetaffärer finns möjlighet att minska

distributionskostnaderna för flertalet handlare. Genom att leverera alla beställda varor vid en

tidpunkt så minskar kostnaderna för leverans till respektive kund.
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Incitamenten till att börja med internethandel av dagligvaror ligger alltså inte i möjligheterna

till omedelbar vinst utan kan tjäna andra syften som marknadsföring, ökad service för

köpstarka kundgrupper och vara ett sätt att öka kundtroheten. När företagen etablerar en

internetservice lockar de främst de kunder som redan nått en sådan teknikmognad att de är

beredda att handla på nätet, andra grupper avstår från detta av olika skäl men

dagligvaruhandlaren kan ändå påverka denna grupp. Internethandel med matvaror medför

publicitet och medverkar till att ge företaget en image av att ”vara med”. Att handlaren är

beredda att erbjuda denna sorts service till sina kunder ses som någonting positivt och skapar

en bra bild av företaget hos konsumenten.

För att internethandeln med dagligvaror ska kunna generera vinster för företagen krävs det

alltså att antalet kunder ökar. För att detta ska ske behövs en förändring i konsumenternas

attityder bland annat gällande förtroendet för internetföretagen och internethandeln som

fenomen. För att åstadkomma denna förändring måste företagen genomföra

förtroendehöjande insatser för handelsprocessen och även betalningssystemet. Dessutom

krävs även åtgärder för att minska de tröskelkostnader som kunden ådrar sig när en etablering

som internetkund ska göras. Tekniken utvecklas hela tiden till att bli mer användarvänlig men

av störst betydelse för internethandelns utbredning inom dagligvaruområdet måste en

teknikutveckling mot ett bättre distributionssystem vara. Genom att hitta mer rationella

metoder för att utföra den råa delen av distributionen som varuplockning och hemtransport

kan effektiviteten och därmed vinsten öka.

Eftersom ett av de stora hindren mot en utbredd internethandel är att huvuddelen av

konsumenterna tycker att kostnaderna i form av tid, ansträngning, transport- och

plockningskostnader förknippade med internethandeln är för stora jämfört med att själv utföra

distributionsarbete krävs för en ökad handel att denna kostnad minskar. Här spelar skattekilen

en stor roll, en neutralisering av denna genom en sänkning av moms och sociala avgifter

skulle innebära att det blev mer rationellt att låta företagen utföra mer av distributionsarbetet

vilket i sig skulle leda till en ökad samhällsekonomisk effektivitet.
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5.6 Argument för och emot internethandel

De olika aktörerna på dagligvarumarknaden har olika argument för och emot internethandeln.

Anledningarna till att stå utanför respektive att etablera sig på marknaden är skiftande. Här

listas de viktigaste skälen.

För Emot

Kunden Kan spara tid och arbete Dyrt

Vilja att utnyttja ny teknik Förtroende för företaget, tekniken

Nya tjänster möjliggörs saknas

Tar tid att beställa och passa

leverans

Alla kundgrupper kan ej delta.

Företaget Ny marknadsföringsnisch Lönsamhetsproblem

Vikten av att ”hänga med” Investeringskostnader

Ev. kostnadsbesparingar Ser inte kundgrupp

Storkunder, dagis, gruppboenden etc

Möta kundbehov, öka servicen

Samhället Miljö och effektivitetsvinster Närbutiker kan försvinna - högre

Ev. ökad konkurrens priser i de som är kvar.

Informellt arbete till formellt Vissa grupper stängs ute.

Ev. bättre fördelning av distributions-

arbetet. Förutsatt att kunderna fått

ta för stor del tidigare.
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5.7 Möjliga framtidsscenarier

* En stor framtida marknadsandel för internethandeln

Genom attitydförändringar, en neutralisering av skattekilen, teknologiska och

distributionsekonomiska förbättringar och en ökad efterfrågan från kundgrupperna tar

internethandeln med dagligvaror en stor andel av den totala marknaden. Täthet i

distributionen uppnås och kostnaderna för plockning och leverans minskar. Existerande

butiker som drabbas blir först och främst stora externa center dit kunden tidigare åkte för att

köpa på sig lättlagrade stapelvaror som nu kan levereras direkt hem till dörren. Närbutikerna

får en ökad betydelse som kompletteringsbutik för snabba inköp nära bostaden eller

arbetsplatsen. Eftersom kunderna är få i dessa butiker kan priserna här komma att trissas upp

vilket medför att de konsumenter som gör huvuddelen av sina inköp där får en försämrad

situation. En tydligare funktionsuppdelning genomförs där existerande citybutiker blir

nischbutiker med färskvaror som specialitet. Eftersom dagligvaruhandeln i princip är ett

nollsummespel så blir alltså existerande butiker lidande om internetbutikerna tar en ökad

marknadsandel.

* Nischhandel för en liten kundgrupp

Dagligvaruhandelns speciella förutsättningar med känsliga varor och betydelsen av den råa

distributionen blir för kostsam för företagen när kundernas efterfrågan inte ökar. Majoriteten

av konsumenterna ser inte någon vinst i att betala avgifter för att få de mer arbetsintensiva

momenten i varuhanteringen utförda åt sig. Tröskelkostnaderna för att börja handla på nätet är

fortfarande höga och förtroendet är lågt för denna typ av handel. De traditionella butikerna har

lyckats öka sin attraktionsförmåga genom en ökad servicegrad och personligt bemötande.

Endast en liten andel av befolkningen med hög tidsvärdering anser att de vinner på att utnyttja

möjligheten att beställa varor över internet och verksamheten fortsätter för att tillgodose

denna grupp.

En variant på detta scenario skulle kunna vara att företag och gruppboenden i olika former

samt hemtjänst etc som tidigare använde betald arbetskraft för att utföra inköpsarbetet nu

vänder sig till internetföretagen för att få denna tjänst utförd. Om denna kundgrupp växer sig

stor kan även lönsamheten för internetbutikerna tänkas att öka eftersom det finns möjlighet att
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konkurrera på mer jämlika villkor det vill säga utan att moms och sociala avgifter gör de

erbjudna tjänsterna mindre attraktiva. Dock krävs fortfarande täthet i distributionen för att det

inte ska bli för dyrt för kunderna och för att möjligheterna till vinst ska öka.

* Ökad internethandel för stapelvaror

En tydligare uppdelning av olika varukategorier görs. Möjligheterna att kontinuerligt få sitt

förråd av stapelvaror påfyllt genom en direktleverans till dörren blir mer attraktiv.

Kostnaderna för denna typ av handel minskar för företagen eftersom problemet med

färskvarornas begränsade hållbarhet och ökade kostnader ej finns. Distributionscenter för

stapelvaror finns tillgängliga i utkanten av städerna och leveranser görs direkt till dörren.

Färskvaror köps i specialbutiker eller närbutiker, där också komplementköp görs.

* En annan distributionsform- uppsamling

Idag kräver de flesta dagligvaruföretag med internet- och hemkörningstjänster att kunden är

hemma och tar emot sin beställning under ett visst tidsintervall. Detta är inte särskilt flexibelt

för kunden som dessutom riskerar straffavgifter om leveransen missas. Istället kan det bli

aktuellt att samordna distributionen på ett sådant sätt att ihopplockade varupåsar levereras till

stora företag, denna tjänst har redan etablerats på några håll. Varorna förvaras i lämpliga

utrymmen på företaget tills arbetsdagens slut. Detta medför att kunden inte behöver passa

några tider och inte behöver göra någon extra bilfärd till en butik för att hämta upp varorna.

Dagligvaruhandlarna tjänar naturligtvis också på arrangemanget, de kan göra

kostnadsbesparingar genom att minska antalet leveranser. För de kunder som inte har tillgång

till bil kvarstår dock problemet att föra varorna från jobbet till hemmet.

Sannolikt är det dock en kombination av dessa scenarior som är den troliga

framtidsutvecklingen för dagligvaruhandeln. Internethandeln medför i nuläget inte så stora

förändringar på marknaden men om den får ökat fäste kan strukturen på marknaden komma

att förändras, främst när det gäller arbetsfördelningen och varuuppdelningen. De tre stora

svenska aktörerna behåller sannolikt sitt grepp om marknaden. Betydelsen av stordrift

kommer att kvarstå och den tendens som finns på dagligvarumarknaden är att

koncentrationsgraden ökar. Samgåenden har under det senaste året skett i form av bildandet

av Axfood, ICA:s sammangående med Ahold och Kooperationens utökade nordiska
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samarbete. De stora internationella livsmedelsjättarna som tex Ahold, Intermarché, och Wal

Mart genomför uppköp och fusioner med snabb hastighet och etablerar sig på allt fler

marknader. Sannolikt kommer denna utveckling att avspegla sig även när det gäller

försäljningen över internet.
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6. Sammanfattande slutsatser

I detta kapitel presenteras slutsatserna från kartläggning och analys och frågeställningar och

syfte från första kapitlet besvaras. Avsnittet avslutas med en sammanfattande och

framåtblickande kommentar.

Handeln med matvaror över internet har inte nått någon större omfattning varken i Sverige

eller internationellt. Rapporter visar att internethandeln endast utgör en marginell

försäljningskanal sett till den totala omsättningen i branschen. På de europeiska marknaderna

inklusive Sverige låg internethandelns andel av total dagligvaruförsäljning på strax över 0,1 %

under 1999. I USA var omfattningen av handeln till och med mindre än så. Dessa siffror har

sannolikt ökat något, framför allt i Storbritannien men även i Sverige där antalet företag som

erbjuder tjänsten har ökat sedan dess liksom antalet kunder. Faktum kvarstår dock att

internethandeln ännu inte har något betydande inflytande på den totala dagligvarumarknaden

annat som ett intressant fenomen och en eventuell framtida profilering.

De dagligvaruföretag som erbjuder internettjänster i Sverige uppgår till ca 80 stycken, men

nya företag tillkommer hela tiden och andra läggs ned vilket gör det svårt att ge en helt

korrekt uppgift. De flesta av butikerna tillhör något av de tre stora blocken och kan dra nytta

av de stordriftsfördelar inom distribution, organisation och marknadsföring som detta medför.

En butikslösning är i Sverige det dominerande organisationssättet, endast ett fåtal företag har

etablerat plocklager men exempelvis ICA har planer på att bygga sådana, särskilt i

storstäderna. Överhuvudtaget är det storstäder som i första hand erbjuder internetförsäljning

till sina kunder, en anledning till detta är att antalet hushåll som efterfrågar tjänsten är fler och

oftast mer köpstarka. Även i övriga Norden och Storbritannien utgår huvuddelen av handeln

från de stora butikskedjorna och varorna plockas från butik eller mindre distributionscenter.

Också i USA dominerar denna organisationsform men där finns det också stora företag som

Webvan och Peapod som har investerat stort i distributionscenter.

När det gäller varuutbudet är det vanligt i USA och Storbritannien att erbjuda ett brett

sortiment av varor som går utöver beteckningen dagligvaruhandel. Företag som Tesco,

Iceland, Webvan och Peapod erbjuder sina kunder att samtidigt som matvaruinköpen görs

även handla böcker, CD-skivor och annat. Detta fenomen har delvis spridit sig till Norden,
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och några butiker erbjuder ett utökat antal varor och tjänster som ligger utanför den

traditionella dagligvaruhandelns omfattning.

Drivkrafterna bakom internethandelns framväxt är mångfacetterade, efter att kommersiella

intressen etablerat sig på internet skapades en stark framtidstro på denna sorts handel och dess

kostnadssänkande potential. Detta lockade många företag, främst i USA att etablera en stor

organisation för internethandel. Det fanns samtidigt gott om riskvilligt kapital och stora

summor satsades. Förhoppningarna om stora vinster förverkligades dock inte för de allra

flesta, särskilt inte när det gällde så distributionsintensiv verksamhet som dagligvaruhandeln

och dess känsliga varor. I de nordiska länderna gick företagen försiktigare fram och satsade

inte lika storskaligt som de amerikanska handlarna. Viktigt för framväxten var kundernas

efterfrågan på nya tjänster. I ett allt mer tidspressat samhälle fanns det grupper som var villiga

att i utbyte mot monetära resurser spara in tid. Att företagen dessutom såg internethandeln

som ett sätt att marknadsföra sig och locka nya kunder genom en ökad servicegrad är

ytterligare en av drivkrafterna till etableringen på marknaden.

De strukturförändringar som handeln över internet medför berör först och främst

distributionsarbetets fördelning och rollfördelningen mellan konsumenterna, dagligvaru-

kedjorna och dess mellanhänder. Intermediärens roll har förstärkts genom att konsumenterna

nu låter dessa överta en stor del av det distributionsarbete som tidigare sköttes av kunden. Den

historiska utvecklingen av distributionsarbetet och den förändring som internethandeln

innebär illustreras i nedanstående förändringsmodell.
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Figur 2 Distributionsekonomisk utveckling- en förändringsmodell
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   minskar och ersätts till viss del av avgifter

Formellt arbete
ersätter informellt-
Inom visst segment

Konkurrens mellan
konsumentens
obetalda arbete och
företagets betalda

Formellt arbete i
distributionen
minskar
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Schemat i figuren illustrerar sambandet mellan strukturförändring och prestationsöverföring i

distributionsarbetet. Ansvaret för den råa distributionen förs över på den informella

arbetssektorn genom att konsumenterna får överta dessa moment. Internethandeln vänder

sedan på detta resonemang och orsakar konkurrens mellan det obetalda arbete som

konsumenten utför och det som butikerna betalar sina anställda för att utföra. Bakgrunden till

den distributionsekonomiska utvecklingen går att hitta i omvärldsfaktorer som förändrade

lönekostnader, teknikutveckling och kostnadseffektiviserande åtgärder som stordrift.

Andra strukturförändringar som internethandeln medför är tillförseln av en ny intermediär i

distributionsprocessen, transportföretaget. Denne aktör övertar betalning och sköter

överlämnande och därmed kundkontakten. På så sätt spelar transportfirman en viktig roll som

länk mellan företaget och kunden. När det gäller butiksstrukturen så kan även denna komma

att förändras om internetföretagen får en större marknadsandel. Då är det möjligt att en

skarpare uppdelning sker mellan olika varuslag och att närbutikerna kommer att satsa mer på

färskvaror i syfte att locka till sig kunderna. I mångt och mycket kommer dock den nuvarande

affärsstrukturen att kvarstå, blocktillhörigheten är viktig även när det gäller internethandeln

och likaså betydelsen av ett etablerat butikskoncept och vertikal integrering.

Samhällsekonomiska konsekvenser av internethandelns utbredning är på grund av handelns

begränsade omfattning inte så stora, men det finns potential. En viktig del är

distributionsarbetets omfördelning. Om den nuvarande dagligvaruhandelns arbetsdelning

innebär att konsumenterna tar en för stor del i distributionsarbetet kan internethandeln

innebära en effektivisering. Genom att det tidigare informella, ej prissatta arbete som

konsumenterna genomförde ersätts med betald arbetskraft kan distributionen få en mer

optimal fördelning som i längden kan innebära sänkta distributionskostnader och en mer

effektiv resursförbrukning. Om internethandeln får en stor omfattning kan miljövinster göras

när transporterna till olika hushåll samordnas. Istället för att alla hushåll för sig gör

inköpsresor samordnas transporterna och utsläpp och trängseleffekter minskar. Eftersom de

verkliga kostnaderna för transporter idag inte är helt internaliserade blir det för billigt för

konsumenten att åka långa sträckor med bil för att leta extrapriser, internethandelns

distributionsmodell kan bidra till att sätta ett mer korrekt pris på dessa kostnader.

Allt fler gruppboenden, företag och även hemtjänst har funnit att internethandeln medför

tidsvinster och kostnadssänkningar för deras verksamhet. Eftersom den skattekil som gör
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internethandeln oattraktiv för privatpersoner ej existerar för detta kundsegment är den

samhällsekonomiska potentialen stor när det gäller tillväxten av denna sorts internethandel.

Genom en omfördelning av arbetet i riktning mot att dagligvaruföretagen tar över den råa

distributionen kan effektivitetsvinster göras när det gäller tidsåtgång och kostnader för inköp.

Internethandel med dagligvaror är inte omfattande idag, endast ett fåtal konsumenter har

provat att handla över internet och antalet som gör det regelbundet är ännu färre. Men det

finns ett intresse från konsumentsidan att använda denna försäljningskanal i framtiden. En stor

andel svenskar har tillgång till internet och använder den så gott som dagligen, det finns alltså

en stor potentiell kundkrets som av olika anledningar ännu inte har använt sig av

internethandeln. För att detta ska ske krävs vissa förändringar. Internetmognad är en sådan

faktor, liksom en ökad köptrygghet genom förtroendebyggande åtgärder och en minskad

tröskelkostnad för användandet av tjänsten. Viktigt för att öka intresset är också att skattekilen

minskar på något sätt, idag är det för majoriteten av köparna fortfarande mer lönsamt och

effektivt att utföra inköpsarbetet på egen hand. Genom en minskad skattekil skulle

konkurrensen mellan informellt och formellt arbete bli mindre och fördelarna med

internethandel realiseras. Ett annat sätt skulle vara att genom en teknikförbättring minska

transport och plockningskostnader så att distributionskostnaderna för internetföretagen

minskade. Dessa förändringar skulle på lång sikt kunna medföra att antalet kunder som

regelbundet använder denna tjänst ökar och därmed även företagens vinster. På kort sikt

kommer nog internethandeln att fortsätta vara en marginell företeelse, ett sätt för butikerna att

profilera sig och erbjuda kunderna en ökad service. Eftersom ett intresse ändå finns för denna

sorts handel kommer antalet kunder förmodligen att öka en aning men fortsätta vara

koncentrerade kring stora hushåll med ont om tid och gott om pengar.
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