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Sammanfattning

Omsättningen för den digitala mathandeln uppgick 

till 4,6 miljarder kronor under 2017, vilket innebar 

en tillväxt med 19 procent. Totalt står mathandeln 

på nätet därmed för 1,6 procent av den totala livs-

medelsförsäljningen.* Det segment som gick starkast 

under året var lösplocket, som nu har en marknads-

andel på 70 procent jämfört med middagskassarnas 

30 procent. 

För 2018 är prognosen att den digitala mathandeln 

kommer att växa med 25 procent och nå 5,7 mil-

jarder kronor, motsvarande en andel av den totala 

livsmedelsförsäljningen om 1,9 procent. Detta skulle 

innebära att maten vid årets slut står för drygt  

7 procent av den totala detaljhandelsomsättningen 

på internet som enligt gällande prognos från Post-

Nords E-barometern förväntas uppgå till 77 miljar-

der kronor.

Digitaliseringen av dagligvaruhandeln befinner sig 

dock ännu i sin linda jämfört med de flesta bran-

scher inom sällanköpshandeln, vilket innebär att  

det finns fortsatt potential för mycket starka tillväx-

ttal. Samtidigt som renodlade nätaktörer springer 

snabbt har de stora kedjorna ICA, COOP, Axfood och 

Bergendahls sjösatt en välfungerande e-handel och 

implementerar nu strategier för att dra fördel av 

kundkännedom, befintliga logistiknätverk och starka 

varumärken. 

Under det senaste året har andelen konsumenter 

som handlat mat på nätet växt från 25 till 31 pro-

cent. Den typiska nätmatskonsumenten är mellan  

26 och 35 år, har barn och bor i ett storstadsområ-

de. De större städerna driver tillväxten, inte minst 

då möjligheterna till hemleverans är störst där, men 

nya geografiska marknader öppnas snabbt upp. 

Kvinnor handlar än så länge i betydligt högre grad 

än män och tillväxten drivs såväl av att fler mat-

konsumenter börjar handla på internet som av att 

befintliga kunder handlar oftare. Var åttonde kund 

uppger idag att de i huvudsak handlar sin mat på 

nätet, vilket är en klar ökning gentemot föregående 

år och visar att konsumenterna på allvar börjat inse 

fördelarna med att handla online. 

*Försäljningstalet för mathandeln på nätet avser – till skillnad från tidigare rapporter – enbart försäljningen från renodlade  
livsmedelsaktörer enligt D-food Index. I årets rapport har livsmedelsförsäljning från så kallade branschglidande aktörer  
exkluderats, varför jämförelser med tidigare rapporter inte skall göras. 

För nionde året i rad har Svensk Digital Handel tagit fram rapporten ”Digital 

Mathandel”. Syftet är att lyfta kunskapen om livsmedelsförsäljningen på nätet, 

beskriva konsumenternas beteenden, attityder och åsikter samt marknadens 

storlek och utveckling. Rapporten har författats av HUI Research på uppdrag av 

Svensk Digital Handel och baseras på en konsumentundersökning och insamlade 

uppgifter från branschföretagen. Konsumentundersökningen, som är den största 

i sitt slag, baseras på en webbenkät med 3 735 respondenter mellan 18 och 70 

år. Webbenkäten besvarades under februari månad 2018. 

Om rapporten
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Fortsatt stark tillväxt  
för mathandeln på nätet 

4,6 miljarder kr i omsättning

Den digitala mathandeln omsatte 4,6 miljarder kronor under 2017, en siffra som omfattar försäljningen från 

de renodlade livsmedelsaktörerna. Näthandelns andel av den totala livsmedelsförsäljningen uppgår därmed 

idag till 1,6 procent.* Den procentuella tillväxten var något lägre under 2017 än under 2016. Den procentuel-

la tillväxten var något lägre under 2017 än under 2016, vilket är en följd av en svagare utveckling än väntat 

för segmentet matkassar under året. Totalmarknadens tillväxt landade dock på starka 19 procent, vilket gör 

mathandeln till en av de snabbast växande sektorerna inom svensk e-handel.** Tillväxtpotentialen är fortsatt 

mycket god, då tillväxten fortfarande sker från relativt låga nivåer och med tanke på att den totala markna-

den omsätter nära 300 miljarder kronor.

*Försäljningstalet för mathandeln på  
nätet avser – till skillnad från tidigare  
rapporter – enbart försäljningen från  
renodlade livsmedelsaktörer. I årets  
rapport har livsmedelsförsäljning från  
så kallade branschglidande aktörer  
exkluderats, varför jämförelser med  
tidigare rapporter inte skall göras. 

** Källa: E-barometern, PostNord

Livsmedelsförsäljning på nätet 
2012-2018 (miljarder kronor)

E-handelns andel av matförsäljningen  
i Sverige 2012-2018
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Prognos

Mathandeln på nätet växer

Mathandeln på nätet befann sig fram till för ett 

antal år sedan i startgroparna utan att riktigt ta fart 

på allvar. Maten står för nästan hälften av omsätt-

ningen i detaljhandeln och potentialen för populära 

e-handelssatsningar har därför varit skyhög. Start-

skottet kom i och med middagskassarna som blev 

den första nisch som verkligen tog fart på nätet. 

Därefter följde lösplocket, först genom nya nät- 

aktörer som kapade åt sig marknadsandelar och 

sedan via de befintliga matkedjorna. 

Prognosen för 2018 är att mathandeln på nätet kom-

mer att växa med 25 procent, vilket är 6 procent- 

enheter högre än utvecklingstakten under 2017. Trots 

att prognosen är högre än fjolårets är det dock fullt 

möjligt att utfallet blir ännu högre än 25 procent. Det 

allra främsta tillväxtlokomotivet kommer sannolikt 

att vara utbyggnaden och utvecklingen av e-handeln 

i de stora kedjornas befintliga butiksbestånd genom 

click and collect. Detta innebär att såväl tillgäng-

ligheten som antalet aktörer kommer att öka för 

många svenskar som tidigare bott utanför befintligt 

utkörningsområde. Det finns därutöver potential till 

ytterligare tillväxt om middagskassarna, som hade 

det tungt under 2017, utvecklas bättre i år.

Tre punkter inför 2018

 � De fyra stora matkedjorna har sjösatt sina 

nätstrategier och vi kommer att få se en tuffare 

konkurrens på nätet i kampen om kunder och 

marknadsandelar.

 � Det finns alltjämt potential för nya kunder inom 

den digitala mathandeln. Det är klart färre som 

e-handlat livsmedel än som e-handlat generellt. 

 � Alla åldersgrupper uppger att de kommer att 

öka sina konsumtion av mat på nätet under 

2018. Inom åldersspannen 18-45 år är det i ge-

nomsnitt 43 procent som uppger att de kommer 

att öka sin konsumtion av mat på nätet. Andel lösplock och 
andel matkassar
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Lösplock

Matkassar

Lösplocket går  
som tåget
Onlineförsäljningen av mat delas av tradition in i 

färdiga matkassar respektive försäljning av lös-

plock. Medan lösplocket har sin fördel i att kunden 

kan välja enskilda varor och sätta ihop en önskad 

varukorg, precis som i den fysiska handeln, vänder 

sig aktörer som säljer färdiga kassar till konsu-

menter som behöver inspiration och hjälp med 

exempelvis varierad eller särskild kosthållning. 

Matkassarna var ursprungligen drivande när det 

gäller att locka över konsumenter från den fysis-

ka handeln, men befinner sig nu i en tuffare fas. 

Ur omsättningssynpunkt har matkassarna sedan 

något år tillbaka fått se sig passerade av lösplocks-

försäljningen, som under 2017 växte med hela 38 

procent. Denna tillväxt är starkt pådriven av att de 

stora kedjorna inom fysisk dagligvaruhandel nu på 

allvar gett sig in i leken. När 2017 summerades var 

den relativa fördelningen mellan segmenten att  

70 kronor per spenderad hundralapp gick till  

lösplock och 30 kronor till matkassar. 

8
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Röster från branschen

hemleveranser skall erbjudas, i samråd med centrala 

stödfunktioner och utifrån de lokala marknadsför-

utsättningar som finns. Generellt sett tror Magnus 

Rosén att fler sätt att leverera hem till kunden är 

en nyckel till framgång. ICA har bland annat experi-

menterat med leveranser direkt hem till kylskåpet 

när kunden inte är hemma och med in-car-delivery, i 

samarbete med Volvo. 

”Man handlar ju mat på nätet för att spara tid och 

för att det ska vara bekvämt. Det är fortfarande 

så att man i mångt och mycket – även om det blivit 

mycket bättre de senaste åren – måste sitta och 

vänta på leveransen en timme eller två. Det är inte 

så bekvämt som det borde kunna vara.”

Trots att den digitala mathandelns expansion har 

gått fort återstår följaktligen en del mobilisering och 

tankearbete för att ge de digitala kunderna det som 

efterfrågas. Magnus Rosén sammanfattar:

”Fortfarande har branschen en bit att vandra. Try-

cket på att erbjuda fler sätt att få hem varorna eller 

att hämta upp dem, mer flexibilitet och valfrihet för 

kunden – de kraven kommer att öka. Där kommer vi 

och hela branschen att behöva jobba mer för att bli 

ännu duktigare än vad vi är idag. Det är det vikti-

gaste för 2018.”

”Digitaliseringen är igång på allvar även inom 

dagligvarubranschen”. Så sammanfattar Claes Hessel, 

e-handelschef på COOP, det gångna året för matför-

säljningen på nätet. 

Han observerar att de rena nätaktörerna rör sig 

fort samtidigt som de traditionellt fysiska kedjorna 

börjar få sina omnikanalerbjudanden på plats, och att 

det senare bör ge tillväxten en ordentlig skjuts. En 

stark tillväxt inom lösplockssegmentet sker naturligt 

genom att nya geografiska marknader öppnas upp, 

i takt med att fler och fler får tillgång till och kan 

handla fullsortiment online med hemleverans eller 

avhämtning. Aktörer som COOP kan buteljisera allt 

de vet om sina kunder och dra nytta av befintliga 

logistiknätverk. 

Claes Hessel fortsätter: ”E-handeln kommer att öka, 

men däremot tror jag att det kommer att vara en 

differentiering både vad gäller leveransalternativ 

men också vad gäller ledtid till leverans. I storstäder 

kommer de flesta leveransalternativen att vara till-

gängliga och det kommer att vara korta ledtider. Men 

längre ut på landet måste man anpassa last mile till 

den täthet i befolkning som finns.”

Samtidigt som aktörer med butiker måste se till de 

lokala förutsättningarna för att kunna prioritera sina 

resurser effektivt, ökar kraven på andra sidan. Le-

verans till dörren samt stor flexibilitet står ofta högt 

upp på kundernas önskelistor. Exempelvis avstod mer 

än fyra av tio konsumenter från ett eller flera ma-

tinköp under 2017 för att de inte kunde få varorna 

levererade vid önskad tidpunkt.

”Folk har ont om tid. Än så länge är majoriteten av 

dem som börjat handla barnfamiljer, i alla fall om 

man ser till dem hos Coop. Och inte de med tonåring-

ar, utan små barn. Det är mycket logistik inblandad 

och våra kunder har en ganska fulltecknad vardag”, 

konstaterar Claes Hessel.

För många spelare var 2017 ett händelserikt år. 

Mathem är ett slående exempel på detta. Man kom 

igång med vinleveranser genom danska Winefinder, 

började – i samarbete med PostNord – erbjuda sina 

kunder returer av näthandlade varor, bytte huvud-

leverantör till Bergendahls samt inledde ett strate-

giskt samarbete med Clas Ohlson, som nu äger tio 

procent av företaget. VD Tomas Kull var nöjd med 

det gångna året:

”Utvecklingen under 2017 visar att vi gör rätt saker. 

De siffror som vi får ut i de områden där vi finns, 

visar att vi växer väldigt bra, bättre än de konkur-

renter som vi kan mäta oss med.”

Att det går bra innebär inte att det saknas att göra 

för att tillväxten ska tuffa på även framöver. En 

utmaning Tomas Kull ser för mathandeln i sin nuva-

rande fas, relativt vissa andra nätbranscher, berör 

rekrytering och kompetensförsörjning:

”Om du startar ett casinospel eller liknande på nätet 

kan du växa hur snabbt du vill då det inte är person-

alintensivt. Vi måste alltid växa med kvalitet.”

Det är också naturligt att det tar tid att förändra va-

nor och beteendemönster. I takt med att marknaden 

mognar förändras dock sakta men säkert seglivade 

vanor hos konsumenterna. 

”Generellt kan vi se när vi levererar ut varor att vi 

får mer och mer äldre som handlar mat på nätet och 

upptäcker hur enkelt och smidigt det är. Då slipper 

de gå ut och handla. Det är en ny målgrupp som vi 

börjar nå.”

Även ICA flyttar fram sina positioner. Magnus Rosén, 

affärschef för ICA Sveriges e-handel, var mycket 

nöjd med det gångna året. Han konstaterar att den 

höga och aggressiva marknadstillväxten fortsätter 

och att det är lösplocksaffären som driver tillväxten.

”Under 2017 hade vi väldigt fin tillväxt på lösplock-

et, men också på matkassarna som är en affär som 

fortsätter att växa för oss, vilket är glädjande.”

Under året startade ICA sin egen transporttjänst för 

att kunna erbjuda leveranser av både lösplock och 

middagskassar direkt hem till kunderna, en tjänst 

som än så länge finns i Stockholmsområdet. Man har 

även aviserat öppningen av ett centralt plocklager 

under 2018.

”Det har efterfrågats i allt högre utsträckning från 

våra handlare, i takt med att volymerna som han-

teras i butik ökar. Vid lite större volymer blir det mer 

rationellt att hantera varor på ett plocklager än att 

hantera dem i butik.”

Med ICA:s modell är click and collect basen i det 

digitala erbjudandet. Varje handlare avgör själv om 
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Internationell utblick

Mathandeln på internet uppvisar en stark tillväxt 

globalt. I Europa är det än så länge Storbritannien 

och Frankrike som dominerar när det gäller e-hand-

elns andel av livsmedelsförsäljningen. Japan match-

ar den europeiska toppnoteringen och med sin 

stora befolkning är Kina det land som i absoluta tal 

bidrar mest till den globala tillväxten. Allra längst i 

utvecklingen har dock en annan asiatisk tiger kom-

mit, nämligen Sydkorea. Nätförsäljningsandelen är 

där uppe i nästan en femtedel. En fortsatt mycket 

hög tillväxt på denna ledande marknad understöds 

av en ung, teknikorienterad och extremt uppkopp-

lad generation som inhandlar en stor del av sin mat 

via appar och mobila enheter. 

Gemensamt för de länder där utvecklingen kommit 

längst är att de har hög befolkningstäthet, vilket 

påverkar möjligheten att nå stora delar av befolk-

ningen med en lönsam ”last mile”. Med en glesa-

re befolkning är Sveriges utmaning större än för 

toppnationerna i detta avseende och man befinner 

sig någonstans i mittfåran av utvecklingen ur ett 

internationellt perspektiv, i nivå med länder som 

exempelvis USA och Tyskland. Samma e-handelsan-

del i Sverige som i europaettan Storbritannien skulle 

motsvara en svensk onlineförsäljning på drygt  

22 miljarder kronor, vilket följaktligen hade inneburit 

att den svenska marknaden vore fem gånger större 

än vad den är idag.

För Storbritannien medförde den senaste finans-

krisen en skjuts för e-handeln genom en ökad 

prismedvetenhet bland konsumenterna som kunde 

tillgodoses av smarta och lönsamma leveranser 

i storstadsområdena. Renodlade nätaktörer som 

Ocado och Amazon Fresh tar marknadsandelar med 

hjälp av innovativa lösningar för att nå kunder och 

utmanar på allvar traditionella dagligvarukedjor som 

Tesco, Sainsbury och Asda. En delvis annan modell 

har anammats av fransmännen, där en överväldi-

gande del av marknaden nås genom click and collect 

baserat på ett drive through-koncept. Detta innebär 

att närhet till butiker, infrastruktur och möjlighet till 

skalfördelar spelar en avgörande roll för framgång, 

vilket påverkar nya spelares möjligheter till inträde.

Intressant är också att det är rena nätaktörer som 

dominerar marknaden och driver tillväxten i de 

asiatiska ekonomierna, medan bilden i Europa är en 

annan. De etablerade kedjorna i många europeiska 

länder har starka varumärken som gör det möjligt att 

dra nytta av existerande kundlojalitet och skapa syn-

ergieffekter mellan plattformarna, när de väl fått sina 

omnikanalserbjudanden på plats. Dessa möjligheter 

till synergieffekter skall ställas mot att rena aktörer 

har byggt sina affärsmodeller från grunden utifrån 

hur man bäst når de digitala kunderna, vilket ofta 

skapar en kultur där marknadsföringen och förutsätt-

ningarna för kundmötet online sitter i väggarna.

E-handelsandel av livsmedelsförsäljningen  
respektive befolkningstäthet för ett  

antal utvecklade länder

13

E-handelsandel
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Med en glesare 
befolkning är Sveriges 
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Nästan var tredje har 
handlat mat på nätet

Fler och fler väljer att flytta över delar av sin 

matshopping till den digitala sfären. Under 2017 

handlade nästan var tredje konsument mat på nätet, 

vilket skall jämföras med var fjärde konsument året 

innan, ungefär var femte för fem år sedan och var 

tionde för åtta år sedan. En så snabb och tydlig 

trend innebär förstås att ordet sprids och att nya 

kunder i allt högre frekvens rekryteras av befintliga 

genom rekommendationer och råd. Konsumenterna 

börjar på allvar att inse fördelarna med att kun-

na handla när de vill och var de vill, vilket sporrar 

branschens aktörer att vässa sina erbjudanden för 

att leva upp till kundernas krav genom att skapa en 

så friktionsfri köpupplevelse som möjligt. 

Allt fler handlar  
regelbundet

Tillväxten på nätet drivs inte enbart av rekrytering-

en av nya kunder, utan också av att befintliga nät-

konsumenter handlar mer regelbundet och för högre 

snittbelopp. Andelen e-handelskonsumenter som 

köper mat varje månad ökade under året från 40 

till 46 procent, en ökning motsvarande 14 procent. 

Trogna konsumenter handlar för högre belopp och 

utvecklar en djupare relation med sin matleverantör 

än strökonsumenter, vilket gör de förstnämnda till 

en attraktiv grupp att fånga in för aktörer som vill 

växa och bygga murar kring sina intäkter. Många 

av nätmatskonsumenterna är barnfamiljer som har 

ont om tid och kämpar för att få ihop det berömda 

livspusslet. Den typiska konsumenten som handlar 

mycket frekvent (en gång i veckan eller mer) är mel-

lan 26 och 45 år, sammanboende, har barn och bor i 

ett storstadsområde. 

Har du handlat  
livsmedel på nätet  
senaste året?

Hur ofta handlar du i genomsnitt livsmedel på internet?

2015 2016 2017
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Bas: Har handlat livsmedel på nätet senaste året

Konsumenterna börjar på allvar att 
inse fördelarna med att kunna handla 

när de vill och var de vill!
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Fortsatt gynnsam  
tillväxtpotential 

Hur kommer konsumtionen av mat på nätet att 

förändras framöver, om man frågar konsumen-

terna själva? Mer än var tredje befintlig konsu-

ment planerar att öka sin konsumtion via nätet 

under 2018, och var tjugonde planerar att öka sin 

konsumtion mycket. Av de svarande i den sena-

re kategorin finns en stor överrepresentation av 

personer under 35 år, vilket sannolikt är kopplat 

till att yngre kunders livssituation förändras i 

högre grad än övriga gruppers. De flyttar till eget 

boende, ändrar relationsstatus, gifter sig och skaf-

far barn. Ur tillväxtsynpunkt är befintliga kunder 

som planerar att öka sin konsumtion naturligt-

vis en attraktiv grupp för aktörerna att nå i sin 

marknadsföring, då det i många fall kan vara mer 

kostnadseffektivt att utveckla befintliga kundre-

lationer än att rekrytera helt nya kunder eller att 

locka över kunder från konkurrenter.

Av dem som ännu inte tagit steget över till den 

digitala sfären planerar ungefär en åttondel att 

börja handla mat på nätet under 2018, vilket är en 

växande andel jämfört med föregående år. Detta 

kan tolkas som att barriärerna till handel på nätet 

minskar successivt, i takt med att marknaden når 

en högre mognadsgrad.

Hur kommer din konsumtion  
av livsmedel på internet att  
förändras under 2018?
Bas: Har handlat livsmedel på nätet senaste året

Öka mycket – 5%

Öka – 29%

Vara oförändrad – 49%

Minska – 6%

Minska mycket – 2%

Vet ej – 9%

Tror du att du kommer att  
köpa någon form av mat  
via internet under det  
kommande året?

Bas: Handlar inte livsmedel på nätet

Ja – 13%

Nej – 56%

Vet ej – 32%

Mer än var tredje befintlig konsument 
planerar att öka sin konsumtion  

via nätet under 2018

17
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Digital mathandel ökar  
i alla åldersgrupper

2017 blev året då den digitala mathandeln slog 

igenom på allvar i Sverige. Andelen som uppger att 

de köpt mat på nätet ökade mellan 2016 och 2017 

från 26 procent till 31 procent. Det är framförallt i 

de yngre åldersspannen som ökningen varit stor. I 

åldersspannen 18-25 år, 26-35 år och 36-45 år öka-

de andelen som handlat mat på nätet med cirka 19 

procentenheter jämfört med föregående år. 

Åldersspannet 26-35 år är dock alltjämt det ålders-

spann där flest uppger att de handlar mat på nätet. 

Detta beror sannolikt på att andelen småbarnsfamil-

jer är stor i åldersspannet och att e-handel av mat 

kan underlätta i vardagen. Nyttan med att e-handla 

livsmedel anses i allmänhet inte vara riktigt lika stor 

för ensamhushåll som inte har lika stor livsmedel-

skonsumtion som flerpersonshushåll. 

Kvinnor handlar  
mer än män

En av de större förändringar som skett jämfört med 

2016 är att framförallt kvinnor uppger att de hand-

lar betydligt mer på nätet än tidigare. Under 2016 

uppgav 27 procent av kvinnorna att de handlat mat 

på nätet, medan 38 procent uppgav att de handlat 

under 2017.

Detta innebär att andelen kvinnor som har handlat 

mat på nätet ökade med 11 procentenheter på ett 

år, vilket är en markant höjning. Detta tycks dels 

bero på ett större intresse av att e-handla mat på 

nätet – även i ensamhushåll handlar kvinnor mer än 

män. Kvinnor tycks dessutom även ta på sig upp-

giften att e-handla mat mer än vad män gör även i 

parförhållanden. 

Har köpt livsmedel via internet  
under det senaste året Har köpt livsmedel via internet  

under det senaste året

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

18-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år Över 65 år KvinnorMän

2017

2016

2017

2016

27%

38%

24%
26%

19

Bas: Samtliga

Bas: Samtliga
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Storstadsbor flitiga  
nätmatskonsumenter

Handeln med mat på nätet har ökat i hela Sverige, 

från storstad till landsbygd. Fenomenet är dock 

klart vanligast i de större städerna, vilket sannolikt 

bottnar i den höga befolkningstätheten som reduce-

rar kostnaderna för transporter och möjliggör för ett 

större utbud av e-handelsaktörer. 

Ökningen jämfört med föregående år har dock varit 

störst i gruppen småstad/landsbygd som ökade 

med drygt 100 procent jämfört med 2016. Skälet är 

troligtvis ökad tillgänglighet i och med att de stora 

matvaruaktörerna har frontat sina e-handelssats-

ningar och i allt högre grad erbjuder click and collect 

i sina befintliga butiker. Detta innebär att allt fler 

kan handla mat på nätet även om det inte går att få 

hemleverans på alla orter. 

Höginkomsttagare  
handlar mer

Benägenheten att handla mat på nätet påverkas av 

konsumentens inkomstnivå. E-handeln med mat be-

traktas i vissa avseenden fortfarande som en tjänst 

man betalar för och är vanligtvis förenat med extra 

kostnader – i synnerhet för hemleverans.

Anledningen är dock delvis geografisk. Löner och 

inkomster är generellt högre i storstäder och stor-

stadsbor har en högre e-handelsandel av mat på 

nätet genom det större utbudet och de bättre leve-

ransmöjligheterna. Om man undersöker enbart de 

som bor i storstad påverkar dock inkomsten valet 

att handa mat på nätet och de med högst inkomster 

är mest benägna att handla. Inkomsten har inte alls 

samma påverkan i valet att e-handla när det kom-

mer till mindre städer och landsbygd. 

Storstad Större stad Medelstor  
stad

Småstad/ 
landsbyggd

26%

38%

18%

32%

23%

11%

33%

22%

Har köpt livsmedel via internet  
under det senaste året

2017

2016

Småstad/ 
landsbygd ökade  

med 100% jämfört  
med 2016. 

Har köpt livsmedel via internet  
under det senaste året

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0

0-20 000 kr 20-40 000 kr 40-60 000 kr 60-80 000 kr över 80 000 kr

Storstad > 200 000 inv.

Större stad = 50-200 000 inv.

Medelstor stad = 20-50 000 inv.

Småsta/landsbygd < 20 000 inv.

Bas: Samtliga

Bas: Samtliga
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Nätshoppare vill spara tid 
och förenkla sin vardag

De som handlar mat på nätet värderar i än högre 

grad tidsbesparing och bekvämlighetsfaktorer 

än kunder inom många andra e-handelssektorer. 

Snabb och enkel orderläggning samt en flexibel och 

smidig leverans av maten förenklar vardagen för 

många människor. 

Tidsbesparing är genomgående en viktig faktor, 

men drivkrafternas prioritetsordning skiljer sig en 

del över åldersgränserna. Det är ett tydligt möns-

ter att ju yngre konsumenten är, desto viktigare 

är det att spara tid. För pensionärer är tidsfaktorn 

av förklarliga skäl mindre viktig och promenaden 

eller turen till den fysiska livsmedelsbutiken kanske 

till och med upplevs som ett stimulerande inslag 

i vardagen. För de äldre som handlar på nätet är 

den största fördelen istället att få varorna hemle-

vererade och slippa bära matkassar. Detta innebär 

sannolikt att click and collect-lösningar är mindre 

intressanta för äldre kunder.

En annan tydlig skillnad mellan åldersgrupperna är 

att konsumenter över 55 år i betydligt högre grad 

än yngre konsumenter uppskattar att internethan-

deln möjliggör inspiration genom recept och för-

slag på nya varor, samt löser problemet med att 

planera veckans middagar. Möjligheten till varierad 

kost har ökat i takt med globaliseringen, och den 

äldre generationen har inte växt upp med samma 

breda utbud av varor som den yngre, vilket kan 

innebära att de behöver lite mer hjälp på traven 

för att vara kreativa i köket.

De största fördelarna med  
att handla mat på nätet

Jag vinner tid

Jag gör färre impulsköp

Det finns inga fördelar

Jag får varorna hemlevererade  
och slipper bära matkassar

Jag löser problematiken med  
middag för hela veckan

Jag får ett större sortiment  
att välja från

Det finns ett större utbud av  
ekologiska produkter

Jag slipper gå till/vistas  
i fysiska butiker

Varorna är billigare än i den  
fysiska livsmedelsbutiken 

Jag kan skräddarsy menyer/inköpslistor

Jag kan göra min beställning när  
på dagen/i veckan jag vill

Det är enklare att följa en budget

Jag får ny inspiration i matlagningen  
med hjälp av nya varor och recept

Det är enklare att följa en viss diet

23

47%

34%

30%

25%

24%

14%

12%

10%

7%

6%

5%

5%

3%

2%

Snabb och enkel orderläggning samt  
en flexibel och smidig leverans av maten  

förenklar vardagen för människor

Bas: Har handlat livsmedel på nätet senaste året
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Fraktkostnaden,  
en knäckfråga

Fraktkostnaden upplevs alltjämt som den största 

nackdelen med att handla mat på nätet. Detta illus-

trerar, i kombination med att många konsumenter 

upplever att varorna är dyrare än i fysisk butik, 

mataktörernas svårigheter att hålla en tillräckligt 

attraktiv prisnivå och tillgodose kraven på billiga le-

veranser utan att förlora hela lönsamheten i affären. 

De grupper som i högst grad upplever fraktkostna-

den som ett problem är personer i åldern 26 till 35 

år samt de som inte bor i större städer. De som ser 

avsaknaden av möjligheten till hemleverans som 

en nackdel är föga överraskande främst individer i 

småstäder och på landsbygden.

Däremot har nätaktörerna varit framgångsrika med 

att skapa tillit när det gäller konsumenternas oro för 

att handla utan att kunna se och känna på maten inn-

an köp. För fem år sedan uppgav 7 av 10 att de upp-

levde ”kläm- och kännfaktorn” som en av de största 

nackdelarna, en siffra som nu nästan har halverats. 

Denna förändring är ett resultat av konsekventa 

leveranser av varor av hög kvalitet, men också av 

exempelvis färskhetsgarantier och att sajterna tydligt 

informerar om att leveranserna sker i kylbilar. 

Upplevda nackdelar 2012  
respektive 2017

2017

2012

Flervalsalternativ. Bas: Har handlat på nätet

Fraktkostnaden Jag vill se min 
mat innan jag 

köper den

Varorna är  
dyrare än i  
fysisk butik

69%

36%

23%

29%

49%

30%

Fraktkostnaden

Jag får bättre service i en fysisk butik

De leveranstider som erbjuds  
passar inte mig

Varorna är dyrare än i fysisk butik

Det finns inga nackdelar

Jag litar inte på att kvaliteten

Jag vill se min mat innan jag köper den

Ingen hemleverans på min ort

Jag tycker att det är roligt  
att handla i butik

Hemsidorna är inte användarvänliga

Jag vill ha min mat direkt 

De största nackdelarna med att  
handla mat på nätet

49%

36%

29%

18%

14%

14%

13%

11%

9%

8%

8%

Flervalsalternativ. Bas: Har handlat på nätet senaste året

24
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Många som väljer bort 
nätmaten vill se varorna 
innan köp

Om befintliga kunder dramatiskt har ökat sin tillit 

till att handlarna levererar bra färskvaror, trots att 

de själva inte kan kvalitetsgranska produkterna 

innan köp, så är detta en desto större barriär för de 

som ännu inte handlat på nätet. Två av tre som inte 

handlat online uppger att kläm- och kännfaktorn är 

en av orsakerna till att de avstått från att handla. 

Här återstår följaktligen en del arbete för nätmats-

butikerna. Detta gäller främst äldre konsumenter.

Yngre personer är måna om en friktionsfri köpupp-

levelse med så bra villkor som möjligt. De är vana 

vid att jämföra villkor och är överrepresenterade 

vad gäller att inte näthandla på grund av att priser-

na upplevs högre än i fysisk butik samt av att de 

inte vill vänta på leveransen. Leveransmöjligheterna 

ökar även ute i landet i takt med att marknaden 

mognar, men inte oväntat är det personer i småstä-

der och glesbygd som uppger att de inte handlar på 

grund av att de inte kan få leverans till sin ort.

Två av tre som inte handlat online  
uppger att kläm- och kännfaktorn är en  

av orsakerna till att de avstått

Jag vill själv se varorna i en fysisk butik

Jag har inte kommit till skott än

Det finns inte leverans till min ort

Jag litar inte på att kvaliteten är lika bra 
som när jag köper maten i fysisk butik

Jag kan inte få varorna levererade  
vid den tid jag vill

Jag fortsätter att handla i  
fysiska butiker av gammal vana

Jag vill inte vänta på leveransen

Jag tycker att livsmedel är dyrare  
på internet än i fysisk butik

Det passar inte min livssituation/ 
boendesituation

Jag litar inte på e-handel

Varför handlar du inte  
livsmedel via internet?

Flervalsalternativ. Bas: Handlar inte livsmedel på nätet

66%

25%

19%

14%

13%

13%

12%

12%

7%

2%

27
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Specialerbjudanden  
och billigare leveranser 
lockar nya kunder

Drygt två tredjedelar av konsumenterna har inte handlat mat på nätet under det senaste året, och knappt 

hälften av dessa (48 procent) uppger att de idag inte är intresserade av att börja. Många av dessa är pen-

sionärer, vilket sannolikt beror på att digitaliseringen till stor del är en generationsfråga. Denna grupp har 

därmed relativt svårt att förändra sitt köpbeteende i grunden, även om många undantag finns.

Nätaktörerna använder en mängd verktyg för att bryta de fysiska konsumenternas vanor och attrahera fler 

potentiella kunder. Två åtgärder sticker ut som särskilt effektiva i detta avseende om man får tro konsumen-

terna själva: specialerbjudanden eller rabatter samt billigare leveranser. Några som särskilt uppskattar rabat-

ter och specialerbjudanden är studenter, som ofta har ett mindre budgetutrymme än andra grupper. Bättre 

leveransalternativ, leverans till fler orter samt större produktsortiment är andra faktorer som kan utvidga 

nätmarknaden, enligt konsumenterna.

Vad skulle få dig att  
börja näthandla?

Bättre leveransalternativ

Löfte om kommande rabatt- 
erbjudanden vid ett första köp

Specialerbjudanden och rabatter

Skräddarsydda inköpslistor/menyer

Större utbud av varor

Budgetverktyg integrerat med webbutiken

Leverans till min ort

Receptböcker och matlagningstips

Billigare leveranser

Engångsmatkasse för särskilda tillfällen 
(jul, nyår, födelsedagsfest etc)

Leverans av alkoholhaltiga  
drycker med matleveransen

Bas: Handlar inte livsmedel på nätet

28%

24%

14%

14%

11%

10%

7%

7%

6%

4%

4%

28
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Unga och barnfamiljer 
mest priskänsliga 

Fullsortimentbutikerna 
tar mer av kakan

Konsumenterna upplever generellt priserna på nätet 

som högre än priserna i fysisk butik. Av de som upp-

lever prisnivån som ”mycket högre” finns det en klar 

överrepresentation bland personer mellan 18 och 25 

år. Detta hänger sannolikt samman med att priskäns-

ligheten är relaterad till den disponibla inkomsten 

och att denna tenderar att vara lägre för unga som 

ännu inte kommit så långt i karriären. Sammanboen-

de med barn uppfattar också priserna som högre än 

ensamstående och personer utan barn. Även detta 

ter sig som en logisk följd av att denna grupp normalt 

utvecklar en hög prismedvetenhet då de gör stora in-

köp av homogena varor varje månad. Framväxten av 

prisjämförelsesajter, som exempelvis matspar.se och 

matpriser.nu, har ökat transparensen och kan, precis 

som skett inom många delar av sällanköpsvaruhan-

deln på nätet, antas medföra en ökad priskonkurrens 

som ger vissa handlare bekymmer. 

Med ovanstående i åtanke måste man emellertid 

komma ihåg att konsumenterna värderar många 

fler faktorer än pris och att allt fler alltså väljer 

att näthandla trots att de uppfattar prisnivån som 

högre. Aktörer som kan hålla en rimlig prisnivå och 

samtidigt erbjuda sidofördelar som till exempel 

inspiration, premiumprodukter, smidig orderläggning, 

flexibla leveranser och – i allmänhet – hjälp med att 

förenkla kundens vardag kommer i många fall att 

vara väl positionerade för att skapa en lojal kundbas 

som i slutändan lyfter affären.

Fullsortimentsbutikerna på nätet växer snabbare än 

andra typer av nätbutiker. Därför är det logiskt att 

konsumenter anger att de i första hand har handlat 

från fullsortimentsbutikerna under 2017. På en lägre 

nivå är det dött lopp mellan sajterna som säljer mid-

dagslösningar och specialvarubutikerna. Tendensen 

under de senaste åren är att konsumenten i allt hö-

gre grad väljer att plocka ihop sina varor själv. Detta 

har skett i takt med att möjligheterna att handla 

från fullsortimentsbutiker som erbjuder lösplock har 

ökat, vilket i sin tur haft en effekt på försäljningen 

av middagslösningar.

Personer mellan 18 och 25 år handlar mest från de 

fullsorterade butikerna, sajterna som erbjuder mid-

dagslösningar är mest populära i spannet 36 till 45 år 

och specialvarubutikerna har sin trognaste kundkrets i 

åldersspannet 56 till 65 år. Män är något mer frekven-

ta kunder hos fullsortimentsbutikerna medan kvinnor 

är överrepresenterade i de andra två kategorierna.

Hur upplever du prisnivån  
på internet jämfört med  
i fysisk butik?

2017

2016

Bas: Har handlat livsmedel på nätet senaste året

Flervalsalternativ. Bas: Har handlat på nätet senaste året

Högre

46%
44%

Lägre

16%15%

Från vilken/vilka typer  
av internetbutiker har  
du handlat senaste året?

58%

26%
26%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

2013 2014 2015 2016 2017

Fullsorterad dagligvarubutik 
Exempelvis Mathem, COOP Online eller ICA:s nätbutik)

Företag som säljer middagslösningar 
(matkasse med ingredienser och recept  
till veckans middagar)

Specialvarubutik 
Webbutiker specialiserade på en viss matkategori,  
exempelvis ekologiska frukt- och gröntlådor,  
kött eller fisk, glutenfria produkter, delikatesser etc.
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Var handlar du  
i huvudsak dina  
livsmedel?

På internet – 12%

I en fysisk livsmedelsbutik – 87%

Vet ej – 1%

Bas: Har handlat livsmedel  

på nätet senaste året?

Andelen som i huvudsak handlar sin 

mat online har under det senaste 

året stigit från var tionde till 

nästan var åttonde konsument. 

Åldersmässigt är det perso-

ner från 36 till 45 år som 

är de mest digitala, men en 

grupp som sticker ut i detta 

avseende är de konsumenter 

som driver eget företag. Av 

egenföretagarna har nästan var 

fjärde flyttat över huvuddelen av 

sina matinköp till nätet, vilket kan 

antas bero på att många i denna grupp 

har ont om tid och uppskattar tidsbesparingen. 

Under de senaste åren har de stora kedjorna som 

ICA, COOP, Axfood och Bergendahls flyttat fram 

positionerna inom onlinesegmentet och arbetar nu 

hårt för att få sitt omnikanalerbjudande på plats, 

vilket i sig spär på det digitala skiftet. Många aktörer 

börjar också förstå vikten av att kartlägga och fin-

nas med konsumenten under hela köpresan, genom 

att dela recept och ge inspiration, erbjuda möjlighet 

till personliga inköpslistor, göra det lättare att hitta 

fysiska butiker från mobila enheter och interage-

ra med kunder i sociala medier. Detta eliminerar 

friktion för kunder och skapar – om maskineriet 

är väloljat – lojala kunder. Kundlojaliteten över de 

olika plattformarna är dock förhållandevis låg, även 

om den ökade något under 2017: drygt fyra av tio 

e-handelskonsumenter säger sig sällan eller aldrig 

handla hos samma aktör online som i fysisk butik.

Handlar du hos samma kedja/
företag på internet som du gör  
i fysisk butik?

2017

2016

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

Under de senaste åren  
har de stora kedjorna som 

ICA, COOP, Axfood och  
Bergendahls flyttat fram  

positionerna inom  
onlinesegmentet

”
Var åttonde konsument 
handlar mest online

33

11%

13%

24% 24%

20% 21%

14%14%

31%

28%

Bas: Har handlat livsmedel  

på nätet senaste året?
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Multikanalkonsumenter 
handlar för större belopp

E-handeln är oftast inte den primära inköpskanalen 

för konsumenterna vad gäller matinköp. Det vanli-

gaste är att konsumenterna som handlar på nätet 

även kompletterar med köp i fysiska matbutiker i 

olika grad.

De konsumenter som uppger att de handlat på nätet 

handlar i genomsnitt för totalt mer pengar än konsu-

menter som inte handlar på nätet. Skillnaden är därtill 

förhållandevis stor. Konsumenterna som handlar på 

nätet handlade i genomsnitt för 1 543 kronor per 

vecka medan konsumenterna som inte handlar på nä-

tet handlade för i genomsnitt 868 kronor per vecka. 

Det är således viktigt med närvaro i flera kanaler för 

att kunna tillfredsställa konsumenterna oavsett var 

de handlar. Detta öppnar även upp en möjlighet för 

större kedjor som är medvetna om att e-handelskun-

der ofta gör kompletteringsköp. Man kan då erbjuda 

sina e-handelskunder förmånliga priser eller rabatter 

i fysisk butik, vilket kan höja den totala köpesumman 

för mat och livsmedel. 

Den tidsbesparande 
e-handeln

Konsumenterna sparar tid genom att handla sina 

matvaror på nätet. Förutsättningen är dock att de 

gör huvuddelen av sina inköp på nätet och inte 

dessutom åker till matbutiken särskilt ofta, för då 

springer tidsåtgången snabbt iväg och mathandeln 

blir två moment istället för ett. 

De som e-handlar sina livsmedel uppger att tidsåt-

gången för detta i genomsnitt är ungefär 42 minu-

ter per vecka medan de som handlar i fysisk butik 

uppger det dubbla, cirka 84 minuter per vecka. 

Siffrorna är snarlika dem i föregående års mätning 

och man kan konstatera att varken e-handeln eller 

den fysiska handeln tycks ha blivit mer tidseffektiv 

under året. 

E-handeln har dock potential att ytterligare höja 

effektiviteten och öka tidsbesparingen genom att 

implementera intelligenta algoritmer som minns 

tidigare kundbeteenden och kan föreslå varor till 

kund, eller att kunden kan prenumerera på förbruk-

ningsvaror och inte aktivt behöver beställa dem. 

E-handeln öppnar även upp för konsumenten att 

använda sin egen tid mer effektivt då beställningar 

kan göras när och var som helst, på bussen eller 

tåget exempelvis, vilket frigör tid till annat på ett 

sätt som den fysiska handeln inte gör. 

Totala matinköp på  
868 kr. Har inte  

e-handlat.

Totala matinköp på  
1 543 kr. Har  

e-handlat.

868 kr

1 543 kr

Konsumenter som uppger att  
de handlat på nätet handlar  
i genomsnitt för totalt mer  
pengar än konsumenter  
som inte handlar på nätet

Konsumenternas  
genomsnittliga  
tidsåtgång för inköp

83,8 min

41,9 min

E-handel 
Har köpt mat 
på nätet

Fysisk butik 
Har ej köpt mat 
på nätet



3736

Mobilen alltmer central  
i köpprocessen

Det finns många olika sätt att klicka hem maten 

på. Att handla med dator har sina fördelar i att ett 

riktigt tangentbord gör det enkelt att skriva och 

att tillgången till en stor skärm innebär att man får 

bra överblick över sidan man handlar på. Samtidigt 

erbjuder mobila enheter möjligheten att ligga i sof-

fan och handla och flexibiliteten att handla enkelt 

utanför hemmet. Många sätter värde på att kunna 

utnyttja den ”dödtid” som dagarna ibland erbjuder, 

genom att exempelvis kunna handla på bussen eller 

under fikarasten. Sett till fördelningen av alla köp 

sker 43 procent via dator, 38 procent via mobiltele-

fon och 19 procent via surfplatta.

Vi blir allt rörligare i vårt shoppingbeteende, vilket 

är en bidragande orsak till att mathandeln med mo-

bilen exploderade under 2017. Mer än en tredjedel 

av nätkonsumenterna handlade med mobiltelefon 

via sajt under det gångna året, jämfört med en fem-

tedel under 2016. Även handeln via appar har ökat 

betydligt. Mobilen är viktigast som inköpskanal 

bland de åldersgrupper där mobilanvändningen är 

som störst, nämligen för den yngre generationen. 

Det går också att urskilja att kvinnor är överre-

presenterade bland dem som handlar med mobilen 

och att män i högre grad än kvinnor shoppar från 

datorn. Frekventa näthandlare tenderar också att 

handla från mobila enheter mer än strökonsumen-

ter, vilket bland annat kan bero på att vana kunder 

är bekanta med sajternas gränssnitt, att de skräd-

darsyr sina egna inköpslistor och att de vet var 

de ska leta för att hitta rätt varor. Detta minskar 

behovet av den överblick och de sökmöjligheter 

som datorn erbjuder. 

37

Andel som handlat  
mat via mobilen

Mobiltelefon via app

Mobiltelefon via sajt

Flervalsalternativ. Bas: Har handlat livsmedel  

på nätet senaste året?

2014 201720162015

10% 10%

12%

18%

15%

20%

19%

34%

Så handlar konsumenterna  
mat på nätet

Bas: Har handlat livsmedel på nätet senaste året

Dator – 43%

Mobiltelefon via sajt – 25%

Mobiltelefon via app – 13%

Surfplatta via sajt – 13%

Surfplatta via app – 6%
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Enklare att handla  
med mobilen

Det är också påtagligt att det har skett en föränd-

ring vad gäller kundernas upplevelse av vilken 

enhet som det är enklast att handla ifrån. Nästan 

var fjärde konsument tycker idag att det är enklast 

att handla från mobilen och var femte tycker att 

surfplattan ger den smidigaste köpupplevelsen. Da-

torn har därmed tappat hela 14 procentenheter på 

bara ett år i detta avseende. Mobilerna har under de 

senaste åren fått större skärmar och bättre prestan-

da och webbsidorna är idag i hög grad mobilanpas-

sade, vilket underlättar köpresan. De som betraktar 

det som enklast att handla från mobila enheter är 

föräldrar, kvinnor och personer mellan 36 och 45 

år. I den sistnämnda gruppen tycker hälften att det 

är enklast att handla från mobilen eller surfplattan. 

Sannolikt beror detta på att denna grupp är mitt 

uppe i både familj och karriär, vilket medför tidsbrist 

och att möjligheten till mobil orderläggning och mul-

titasking uppskattas. 

Mot en friktionsfri  
köpupplevelse

Mycket arbete återstår från dagligvaruaktörernas 

sida för att individualisera matinköpen och spara 

tid åt kunderna. Många aktörer har utförlig data 

om sina kunders preferenser och köpbeteenden, 

och analyserar aktivt hur de ska ta tillvara all 

data för att förenkla för kunden på nätet. På sikt 

ger strukturerad data möjlighet till att reducera 

antalet led i kundens beslutsprocess genom att 

nätbutikerna agerar mer proaktivt, förutsäger 

behov och skapar personliga anpassningar – mot 

en friktionsfri köpupplevelse.

Att snegla på andra länder kan vara ett sätt att 

få en glimt av vilka krafter som är i rörelse. Med 

uppmärksammande Amazon GO har kunden 

möjlighet att besöka en obemannad butik och 

plocka varor utan fysisk utcheckning eller 

betalning. Ett annat talande exempel 

är hur brittiska Ocado bemannar 

sina lager med robotar som 

plockar beställda varor på en 

bråkdel av den tid som vore 

möjligt för en människa, 

vilket ger snabbare leve-

ranser. 

Förslagen om vad framtiden 

kan komma att föra med sig 

är många och kreativa, och 

berör allt från orderläggning till 

lagerhantering och leverans. I väntan 

på drönarleveranser och självkörande bilar kan 

man konstatera att kunderna uppskattar nytän-

kande i den mån det sparar dem tid, möda och 

pengar. En klar majoritet av dem som handlar mat 

online konstaterar exempelvis att det är enklare 

att handla specialkost och att hitta ekologiska 

produkter i nätbutikerna. Prenumerationstjänster 

på basvaror – som mjölk, bröd eller toalettpapper 

– kan också bidra till tidsbesparing för kunden. 

43 procent av de som näthandlar uppger att de är 

intresserade av denna typ av lösning. Av de som 

ännu inte näthandlat uppger en icke obetydlig 

del att skräddarsydda inköpslistor och menyer, 

eller budgetverktyg integrerade med webbutiken, 

skulle kunna få dem att börja göra det. 

Från vilken enhet upplever  
du att det är enklast att  
handla livsmedel på nätet?

2017

2016

Bas: Har handlat livsmedel  

på nätet senaste året

DatorSurfplattaMobiltelefon

13%

24%

15% 18%

72%

58%

Skulle du kunna tänka dig att 
prenumerera på basvaror och 
få dem hemlevererade med 
jämna mellanrum?

Ja – 43%

Nej – 40%

Vet ej – 18%

Bas: Har handlat livsmedel  

på nätet senaste året

Det är lill-lördag och jag längtar till hem till min familj eller annat intresse, kommer hem, öppnar 

kylen och där står precis vad jag behöver. Tänk så enkelt och detta är ingen utopi utan fullt mö-

jligt. Nästa generation som växer upp kommer inte behöva spendera tid till att gå till butiken och 

handla om man inte vill. Matleverantören vet vad den individuella kunden behöver och maten 

kommer bara levereras, vilket är effektivt för både konsument och klimatet.

”
- Christopher Heybroek, VD IQ Chef, som tillhandahåller plattformar för kundinsikt inom mathandel

39



4140

Leveransen  
Tidsbesparing är vinsten 
med hemleverans

Mataktörerna på nätet ligger i framkant gällande le-

veranslösningar. Att erbjuda hemkörning under stora 

delar av dygnet har möjliggjorts genom att företagen 

tagit kontroll över logistikapparaten. Bland aktörerna 

finns det olika strategier för hur hemleveranserna är 

utformade och organiserade. Vissa äger sina fordon 

själva medan andra använder sig av tredje part. För 

kunden har korta leveransfönster bidragit till att 

öka bekvämligheten med att få matvarorna hem-

levererade. Den utvecklade leveransmetoden som 

mataktörerna använder sig av sprider sig till andra 

delar av handeln som idag främst använder sig av 

paketuthämtning. Ett exempel är Clas Ohlson som in-

gått ett samarbete med Mathem. Butikens sortiment 

ska i framtiden kunna beställas på Mathems digitala 

plattform och levereras till kundens dörr tillsammans 

med matvarorna. 

Möjligheten till hemleverans gör att kunden sparar 

tid genom att slippa ta sig till butiken. Denna tidsbe-

sparing är en huvudsaklig anledning till att de som 

handlar livsmedel på nätet önskar hemleverans. 

Bland konsumenterna som handlat livsmedel på nätet 

uppger 69 procent att de önskar hemleverans. När 

konsumenterna tillfrågas hur de fick sin senaste mat-

leverans uppger dock endast 54 procent att de fick 

sitt önskemål om hemleverans uppfyllt. Gapet mellan 

önskemål och verklighet består till största delen av 

konsumenter utanför de svenska storstäderna där 

dörrleverans inte erbjuds i lika stor utsträckning. 

Där hemkörning inte är tillgängligt erbjuds kunderna 

click and collect, vilket innebär att internetbeställda 

matvaror hämtas av kunden i butiken eller vid ett 

upphämtningsställe.

40 Leveranser Leveranser 41

Gap mellan verklighet och önskemål  
gällande leverans av e-handlade livsmedel

Hur skulle du vilja få dina livsmedel levererade? 

Hem till dörren

Direkt till mitt kylskåp av en leverantör som  
har möjlighet att komma in i min bostad

Till arbetsplatsen

Genom så kallad Drive thru  
vid livsmedelsbutiken

Leverans till närmaste livsmedelsbutik

Leverans till valfritt upphämtningsställe

Leverans till en låst kylbox i fastigheten

Leverans till min dörr

Storstad 
>200 000 invånare

Större stad 
50-200 000 invånare

Medelstor stad 
20-50 000 invånare

Småsta/landsbygd 
<20 000 invånare

Hämta själv i butik/upphämtningsställe

Annat

69%

69%

7%

7%

6%

5%

2%

2%

2%

54%

18%

41%

Önskemål

Verklighet

Bas: Har handlat mat på nätet

Gap mellan verklighet och önskemål gällande 
leverans av e-handlade livsmedel (Bostadsort)

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

Önskar leverans till dörr

Fick livsmedel levererade till dörr

Bas: Har handlat livsmedel på nätet senaste året

Bas: Har handlat livsmedel på nätet senaste året



4342

Leveranstid i paritet med 
kundernas förväntningar

När kunden handlar matvaror i fysiska butiker 

innebär det att varorna kan konsumeras direkt efter 

inköpstillfället. När matvarorna istället handlas på 

nätet innebär det mer planering eftersom leveran-

sen inte sker direkt efter lagd order. Fördröjningen 

mellan beställning och leverans är något som kun-

derna i stor utsträckning räknar med. Drygt en tred-

jedel av de som handlat mat på nätet anser att det 

är viktigt att få leveransen samma dag, samtidigt 

som 6 av 10 inte tycker att det är särskilt viktigt.

När konsumenterna tillfrågas om vad de anser är en 

maximalt accepterad leveranstid för mat inhandlad 

på nätet anser 4 av 10 att dagen efter beställning 

är rimligt. Endast 8 procent har krav på leverans 

samma dag. Kunder med mer planerade inköpsvanor 

som inköpslistor och veckoplanering har lättare att 

ta till sig e-handelskonceptet än kunder som styrs av 

impuls och bestämmer middagsrätt under kvällen. 

Mataktörernas leveranstider ligger i paritet med 

eller i vissa fall över kundernas förväntningar för 

när beställningen levereras. Detta då de flesta av 

aktörerna tillämpar leverans efterföljande dag, 

förutsatt att det finns ett ledigt leveransfönster för 

kunden att välja. 

42 Leveranser Leveranser 43

Hur viktigt är det för dig att  
få din leverans samma dag  
som du lägger din beställning?

Bas: Har handlat mat på nätet

Mycket viktigt – 12%

Ganska viktigt – 23%

Inte särskilt viktigt – 46%

Inte alls viktigt –14%

Tveksam/vet ej – 4%

Samma dag som beställningen – 8%

En dag efter beställningen – 39%

Två dagar efter beställningen – 32%

Tre dagar efter beställningen – 12%

Fler än tre dagar efter beställningen – 9%

Vad anser du är en maximalt  
accepterad leveranstid när  
du handlar på nätet?

Bas: Handlar inte livsmedel på nätet

Kunder med mer planerade  
inköpsvanor som inköpslistor och 
veckoplanering har lättare att ta  

till sig e-handelskonceptet
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 Storstadsbor har högre 
krav, då hälften av dessa 

har avstått från att beställa, 
medan bara en tredjedel av 

dem som bor i småstäder  
eller på landsbygden har 

gjort detsamma 

”
Fyra av tio har avstått 
från att beställa av  
leveransskäl

Det flexibla system som mataktörerna använder sig 

av, i form av leveransfönster, gör att många inte ser 

tidpunkten för leveransen som ett problem. Vanligt-

vis får kunden välja ett tidsspann på 1 till 3 timmar 

inom vilket leveransen kommer att ske och får under 

dagen ett meddelande om en mer specifik tidpunkt 

inom det valda tidsspannet. Det relativt smala inter-

vallet och den egna påverkan av leveranstiden gör 

att många kunder upplever att de själva bestämmer 

när varorna ska levereras. En logistisk utmaning 

för mataktörerna är tider då många kunder vill ha 

leverans samtidigt. Tiderna mellan 17.00 och 20.00 

på vardagar är mest populära och riskerar att ta slut 

snabbare, vilket kan leda till att kunder avstår från 

att göra sin beställning. 

Trots att majoriteten inte ser något problem uppger 

drygt 4 av 10 att de avstått från att beställa mat på 

nätet på grund av att de inte kunde få leverans vid 

önskad tidpunkt. Därtill uppger ungefär var sjätte 

nätkonsument att de avstått mer än fem gånger 

under det senaste året. Storstadsbor har högre krav i 

detta avseende, då hälften av dessa har avstått från 

att beställa, medan bara en tredjedel av dem som bor 

i småstäder eller på landsbygden har gjort detsamma. 

44 Leveranser Leveranser 45

Har du under det senaste året 
avstått från att göra en mat-
beställning på nätet för att du 
inte kunde få leveransen vid 
önskad tidpunkt?

Ja, mer än 10 gånger – 7%

Ja, 5-10 gånger – 10%

Ja, 1-4 – 25%

Nej, tidpunkten har alltid varit acceptabel – 58%

Bas: Har handlat livsmedel på nätet senaste året
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Att få sina e-handlade livsmedel hemlevererade 

medför i de flesta fall en avgift från mataktören. 

Denna avgift varierar beroende på aktör men 

också beroende på beställningens storlek. Avgif-

ten kan också variera mellan butiker inom samma 

koncern. Flera av aktörerna har valt att varukor-

gens värde ska överstiga summan 700 kronor 

för att erbjuda fri frakt. Livsmedelskunderna är 

däremot generellt negativt inställda till att betala 

för hemleveransen. Av de tillfrågade är nästan 6 

av 10 inte beredda att betala någonting för hem-

leverans, samtidigt som ungefär hälften anser att 

fraktkostnaden är en av de största nackdelarna 

med att handla livsmedel på nätet. De som kan 

tänka sig att betala för att få hemleverans är i 

genomsnitt beredda att betala maximalt 72 kronor 

per leverans.

Mathem är den enda aktören som har förändrat sina 

leveranskostnader sedan förra året. Sedan årsskiftet 

tillämpar företaget alltid fri frakt vid köp över 700 

kronor jämfört med tidigare avgift på 29 kronor 

per leverans. Om slopade leveranskostnader blir en 

trend bland mataktörerna återstår att se. ICA är den 

enda aktören som inte har samma leveranskostna-

der för alla koncernens butiker. Där är varje butik 

ansvarig för sina leveransvillkor och kostnaden för 

hemleverans varierar mellan butikerna.

Färre än hälften är  
beredda att betala  
för hemleveransen

46 Leveranser Leveranser 47

Så mycket kostar det att få 
sina livsmedel till dörren

Coop 

Fraktkostnad: 49 kr  

– fri frakt om du handlar för 2 000 kr 

Minsta beställning: 500 kr

Hemköp 

Fraktkostnad: 20 kr  

– vid köp under 700 kr tillkommer  

en serviceavgift på 49 kr.  

Minsta beställning: -

ICA 

Fraktkostnad: Varje butik sätter  

sina egna priser, omkring 0–100 kr. 

Minsta beställning: -

Mat.se 

Fraktkostnad: 29 kr - Fri hemkörning nästa  

eftermiddag vid beställningar över 700 kr.  

Leverans samma dag 49 kr. 

Minsta beställning: 500 kr för beställningar  

med leverans samma dag, annars inte. 

Mathem 

Fraktkostnad: Fri leverans vid köp  

över 700 kr, vid lägre summa tillkommer  

en expeditionsavgift på 95 kr. 

Minsta beställning: –

Willys 

Fraktkostnad: Hemleverans 99 kr  

plus plockavgift på 49 kr. 

Minsta beställning: –

58% 42%

42% är beredda att  
betala i genomsnitt.  
Maximalt 72 kr.

58% är inte beredda  
att betala någonting  
alls. 0 kr.

Konsumenternas  
betalningsvilja  
för hemleverans 
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Kunderna positiva till  
att göra returer med  
matleverantören

Som tidigare nämnt uppvisar nätmatskonsumenter 

en relativt låg betalningsvilja för matleverantörer-

nas hemkörning av varor. Därför är det naturligt 

att branschaktörer undersöker hur man kan addera 

mervärden för kunderna genom att anpassa logisti-

ken, utan att höja priser eller fraktkostnader.

Kunder som handlar mat på nätet är generellt po-

sitivt inställda till att andra leveransärenden sker 

i samband med matleveransen. Nästan 7 av 10 är 

positivt inställda till att kunna returnera andra varor 

köpta på nätet med matleverantören. Detta sätt att 

returnera varor är tidsbesparande för konsumenten 

samtidigt som det innebär ökade logistiska insatser 

från leverantörens sida. Ett exempel på ett part-

nerskap är att Mathem i samarbete med Postnord 

erbjuder avgiftsfria returer av paket. 

Konsumenterna är i ännu högre grad intresserade 

av att få andra varor som köpts på nätet levererade 

tillsammans med matinköpen. Av dem som handlar 

mat på nätet ställer sig över 7 av 10 positiva till 

denna möjlighet. Utifrån samma princip kan det vara 

smidigt att beställa andra typer av varor från sam-

ma sida som maten, förutsatt att köpupplevelsen blir 

enkel och naturlig snarare än förvirrande.

48 Leveranser Leveranser 49

Hur intresserad är du  
av följande tjänster?

Att få andra varor köpta på 
nätet levererade tillsammans 

med mina matinköp

Att kunna returnera andra 
varor köpta på nätet med 

matleverantören

Bas: Ange på en skala 1 till 5  

där 1 = inte alls intresserad  

och 5 = mycket intresserad

1 = Inte alls intresserad

2

3

4

5 = mycket intresserad

20%

16% 11% 32%

30% 17% 22%

20% 20%

12%

Det är naturligt att 
branschaktörer undersöker 
hur man kan addera mer-

värden för kunderna genom 
att anpassa logistiken,  

utan att höja priser eller  
fraktkostnader.

”
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Högtider 
Flest vill handla mat  
på nätet inför jul

Närmare 7 av 10 uppgav att de skulle kunna tänka sig att handla mat på 

nätet inför åtminstone någon av de stora högtiderna. Den mest populära 

högtiden därvidlag var julen. 47 procent av de som uppgav att de handlat 

mat på nätet skulle kunna tänka sig att handla mat på nätet inför julhelgen. 

Julen är den största mathelgen på året och medför stora matinköp och 

tunga matkassar, så det är inte att undra på att många konsumenter ser 

nyttan med e-handel. 

43 procent av respondenterna uppgav att de skulle vara intresserade av 

att e-handla matvaror till påskhelgen. Därefter följde midsommar med 41 

procent, nyår med 35 procent och Valborg med 26 procent. Den högtid som 

var minst intressant i sammanhanget var Halloween med 22 procent. Detta 

beror sannolikt på att Halloween är en mindre mathelg generellt och att det 

primärt är godis och dylikt som konsumeras.

33 procent av de som e-handlat mat på nätet uppgav att de inte skulle vara 

intresserade av att e-handla mat inför någon av högtiderna. Anledningen 

kan vara att inköpen inför högtiderna kan fungera som en ritual där vissa 

konsumenter uppskattar att kunna botanisera i butikerna och insupa stäm-

ningen, även om de annars inte har något emot att handla mat på nätet.

Jul 47%

43%

41%

35%

26%

22%

Påsk

Midsommar

Nyår

Valborg

Halloween

Skulle du kunna tänka dig att handla mat 
på nätet inför följande helger/högtider?

Högtider 5150 Högtider

När det är sportlov, påsklov etc. är det  
mycket mindre. Men veckan efter tar  
försäljningen fart så in i Norden igen.  

Då ska folk fylla på i kylskåpen. 

”
– Tomas Kull, VD Mathem

Bas: Har handlat livsmedel på nätet senaste året
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Barnfamiljer e-handlar 
mycket inför påsk

Intresset för att handla på nätet inför olika högtider 

varierar något vad gäller exempelvis ålder och kön. 

Äldre har överlag ett mindre intresse av att handla 

mat på nätet än yngre och kvinnor är överlag mer 

benägna att handla än män. 

Som nämnts tidigare är julen generellt den mest 

populära högtiden vad gäller att handla mat på 

nätet, men inte för alla åldersgrupper. I ålders- 

gruppen 26-35 år är det istället påsken som den 

mest populära högtiden för att e-handla mat. Ett 

skäl kan vara att åldersgruppen i högre grad än 

andra åldersgrupper består av småbarnsfamil-

jer som uppskattar godis och äggmålning, medan 

påskfirandet på andra håll kan vara mer dämpat 

– vilket kan ställas mot julen som är den största 

högtiden och attraherar en bredare publik. 

52 Högtider Högtider 53

Försäljningsboom  
efter många högtider 

Köpbeteendena för mat på nätet kan vara komplexa 

och resultatet är inte alltid intuitivt. I butikshandeln 

innebär högtider försäljning, men på nätet är det 

inte riktigt lika självklart. Istället menar flera e-hand-

lare att veckan efter en långhelg – när konsumenter 

kommer tillbaka från ledigheten och behöver fylla 

på i skafferiet – kan bli stark försäljningsmässigt. 

Även tid kan vara en avgörande faktor. Claes Hes-

sel, e-handelschef på COOP, delar in högtiderna i en 

kategori där konsumenten har gott om tid och en 

kategori där konsumenten har ont om tid. Det är i 

det senare fallet, då konsumenten blir mer praktisk 

och istället för att botanisera i butiken bara vill få 

inköpen gjorda, som e-handeln brukar gynnas. 

Det är dock möjligt att dessa beteenden kommer 

att förändras så småningom och att fler väljer 

att handla på nätet genom större satsningar på 

högtidsrelaterade matkassar och större vana att 

e-handla mat på nätet bland konsumenterna. Det 

är även möjligt att vissa kunder kommer att be-

trakta hemkörning vid högtider som en mer värde-

full tjänst framöver och primärt kommer att handla 

på nätet just vid högtider eller andra festliga tillfäl-

len för att slippa bära hem tunga matkassar.

Det är veckan efter långhelgen som  
brukar vara helt fantastisk, för då är  

man tillbaka till verkligheten och  
kanske har varit bortrest.

I gruppen 26-35 år  
är påsken den mest  
populära högtiden  
för att e-handla mat.

”
– Claes Hessel, e-handelschef, COOP
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Kontakta oss gärna

Om Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel är intresseorganisationen för den digitala 

handeln i Sverige. Vår vision är att vartannat köp ska vara digitalt. 

Vi verkar för att framtidssäkra medlemmarnas digitala verksamhet 

och tillsammans göra det enklare att handla på nätet. Svensk Digital 

Handel är en del av Svensk Handel. Svensk Digital Handel arrange-

rar D-Congress, CxO Dinner, D-Fokus Logistik, D-Fokus B2B mm. 

För mer information  

och frågor, vänligen kontakta: 

 

Tina Thorsell 

tf. VD Svensk Digital Handel 

tel. 070-542 30 11,  

tina.thorsell@dhandel.se 

www.dhandel.se
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Om HUI Research

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverk-

samhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, 

turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig 

sektor. Företaget grundades 1968 och ägs av branschorganisationen 

Svensk Handel. 

 

Kontaktperson på HUI Research: 

Andreas Svensson  

senior analytiker,  

tel. 070-51 07 737,  

andreas.svensson@hui.se

Om undersökningen

Konsumentundersökningen genomfördes i februari 2018. Under-

sökningen genomfördes via en webbenkät och besvarades av totalt 

3735 personer, med fullständiga svar från 3 467 personer. Av dessa 

uppgav 1 080 personer att de köpt livsmedel via nätet under det se-

naste året. Rapportens försäljningsuppgifter baseras på D-food Index.


