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Referat
De senaste åren har e-handel av livsmedel ökat starkt. Idag bygger beräkningar om e-handelns
energieffekt på uppskattningar och antaganden snarare än på kunskap om branschen och dess kunder.
Den här studien genererar fördjupad kunskap om vad det ur ett transportperspektiv innebär att företag
istället för individer ansvarar för att matvaror transporteras till hemmet. Huvudsyftet med projektet är
att analysera effekter till följd av ökad e-handel av livsmedel samt synliggöra faktorer som möjliggör
en realisering av eventuell energibesparing. Detta görs ur ett regionalt perspektiv och i en svensk
kontext. Syftet har uppnåtts genom en studie av energieffektiva distributionslösningar för ehandelserbjudanden, och genom en intervjustudie om potentiella och befintliga e-handelskunders
preferenser, erfarenheter och beteende samt genom framtagandet av en regional modell för
persontransporter.
Resultaten pekar på att e-handel har betydande teoretisk potential givet att effektiva rutter ersätter
inköpsresor med privat bil. Idag innebär många kompletteringsresor med bil att e-handeln inte i någon
högre grad ersätter inköpsresorna, vilket innebär att energibesparingen idag sannolikt är begränsad.
För att potentialen ska kunna uppnås behövs ett utökat kundunderlag, en medveten stadsplanering som
prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik, som lyfter godstransporter som en strategisk fråga och
som lokaliserar livsmedelsbutiker nära människors hem.
Titel:

Effekter av ökad e-handel för person- och godstransporter i ett
växande e-handelsamhälle. Ett forskningsprojekt om e-handel av
livsmedel

Författare:

Malin Henriksson, VTI, https://orcid.org/0000-0002-8074-3634
Jessica Berg, VTI, https://orcid.org/0000-0003-2488-1685
Jenny Karlsson, VTI
Sara Rogerson, VTI
Lena Winslott Hiselius, LTH, https://orcid.org/0000-0001-8376-5743

Utgivare:

VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut
www.vti.se

Serie och nr:

VTI rapport 977

Utgivningsår:

2018

VTI:s diarienr:

2015/0717-7.3

ISSN:

0347–6030

Projektnamn:

Effekter av ökad e-handel för person- och godstransporter i ett
växande e-handelssamhälle.

Uppdragsgivare:

Energimyndigheten

Nyckelord:

e-handel, godstransporter, persontransporter, inköpsresor,
distributionslösningar, resbeteende, energieffekt

Språk:

Svenska

Antal sidor:

73

VTI rapport 977

Abstract
In recent years, e-commerce of food has increased substantially. Today, calculations of e-commerce’s
energy efficiency potential build on estimates and assumptions rather than knowledge of the industry
and its customers. This study generates in-depth knowledge of what it means from a transport
perspective that companies instead of individuals are responsible for transporting food to the home.
The main purpose of this project is to analyze effects as a result of increased online food shopping and
to identify factors that enable realization of potential energy savings potential. This is done from a
regional perspective and in a Swedish context. The purpose has been achieved through a review of the
prerequisites for energy-efficient distribution solutions for e-commerce offers, and through interviews
with existing and potential e-commerce customers’ preferences, experiences and behaviors.
The results indicate that e-commerce has a significant theoretical potential. However, this require that
effective routes replace purchase trips with private cars. Today, due to continued frequent car trips to
food stores, e-commerce does not replace purchase trips sufficiently enough. In order for the potential
to be achieved, there is a need for an expanded customer base and urban planning that prioritizes
walking, biking and public transport, and that raises city logistics as a strategic issue and finally that
locates food stores close to people’s homes.
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Förord
Den här rapporten sammanfattar ett forskningsprojekt som pågått under åren 2015–2018 och som
finansierats av Energimyndigheten. När projektet inleddes 2015 bestod projektgruppen av Jenny
Karlsson (VTI), Lena Winslott Hiselius (LTH), Malin Henriksson (VTI) och projektledaren Jane
Summerton (VTI). Under årens gång har flera personer tillkommit. Jessica Berg (VTI) och Sara
Rogerson (VTI) har förstärkt gruppen och bidragit med såväl empiriinsamling och analys. Malin
Henriksson tog över projektledarrollen i början av 2017. Tack Jane för ditt initiala arbete med att sätta
igång projektet på bästa sätt. Sara lämnade projektgruppen och VTI i slutet av 2017 men har bidragit
till kapitel 4 i denna rapport.
Jessica Berg och Malin Henriksson har genomfört arbetspaketet om e-handelskunders preferenser,
erfarenheter och beteende. Malin genomförde fokusgrupperna med potentiella e-handelskunder.
Intervjuerna med befintliga kunder genomförde Malin och Jessica tillsammans. Analysen har de gjort
tillsammans. Ett stort tack till alla informanter för deltagande i studien.
Jenny Karlsson har lett arbetet med arbetspaketet om energieffektiva distributionslösningar för ehandel och genomfört det tillsammans med Sara Rogerson. De har gemensamt utfört litteraturstudier,
intervjuer med e-handelsaktörer och analyserat materialet. Jenny Karlsson har tillsammans med Sara
författat kapitlet där delstudien redovisats.
Lena Winslott Hiselius har ansvarat för det tredje arbetspaketet om effekter av e-handeln kopplat till
energibesparingar. Hon har hämtat in underlag från övriga arbetspaket samt genom litteraturstudier
och uttag från RVU-registret. Jenny Eriksson (VTI) och Jörgen Larsson (VTI) gjorde RVU-uttag.
Tack Jenny och Jörgen för det.
Projektets övergripande slutsatser är ett resultat av projektgruppens gemensamma analys.
Projektet har haft en referensgrupp som träffats ungefär två gånger om året under projekttiden (2015–
2018). Referensgruppen har bestått av särskilt utvalda personer som representerar e-handel/transportbranschen, offentlig sektor (regionalt och nationellt) samt forskare med olika vetenskapliga kompetenser. Under träffarna har resultat från delstudierna presenterats liksom design och avgränsningsfrågor diskuterats. Vid flera tillfällen har referensgruppens deltagare presenterat närliggande projekt.
Referensgruppen har haft en avgörande betydelse för hur vi skapat en förståelse för det komplexa
området som e-handel och livsmedel är. Ett varmt tack för till samtliga deltagare för ert engagemang.
Tack till Niklas Arvidsson för granskning av rapporten som bidrog till förbättring av innehållet.
Tack också till Energimyndigheten som finansierade projektet.

Linköping, juni, 2018

Malin Henriksson
Projektledare
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Kvalitetsgranskning
Ett granskningsseminarium genomfördes den 25 maj 2018 där Niklas Arvidsson var lektör.
Projektgruppen har gemensamt genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Åsa
Aretun har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 12 juni 2018. De slutsatser och
rekommendationer som uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis
myndigheten VTI:s uppfattning.

Quality review
Review seminar was carried out on 25 May 2018 where Niklas Arvidsson reviewed and commented
on the report. Malin Henriksson has made alterations to the final manuscript of the report. The
research director Åsa Aretun examined and approved the report for publication on 12 June 2018. The
conclusions and recommendations expressed are the author’s/authors’ and do not necessarily reflect
VTI’s opinion as an authority.
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Sammanfattning
Köpa mat online? Effekter av ökad e-handel för person- och godstransporter i ett växande
e-handelssamhälle
av Malin Henriksson (VTI), Jessica Berg (VTI), Jenny Karlsson (VTI), Sara Rogerson (VTI) och Lena
Winslott Hiselius (Lunds tekniska högskola)

De senaste åren har e-handel av livsmedel ökat starkt. Det finns stora förhoppningar om att den ökade
e-handeln ska bidra till reducering av persontransporter. En varugrupp som kan ha stor energieffekt är
livsmedel. Tidigare forskning visar att effekten av e-handeln beror dels på hur konsumenters resvanor
förändras och dels på vilken möjlighet företagen har att utföra transporterna på ett effektivt sätt. Trots
den starka utvecklingen har energi- och miljökonsekvenser av e-handeln inte studerats i detalj.
Föreliggande studie genererar fördjupad kunskap om vad det ur ett transportperspektiv innebär att
företag istället för individer ansvarar för att matvaror transporteras till hemmet.
Projektets huvudsyfte är att analysera hur e-handel av livsmedel förändrar transporter, diskutera vilken
energieffekt som e-handel och nya leveranssätt kan innebära, samt synliggöra faktorer som möjliggör
en realisering av eventuell energibesparing. Detta görs ur ett regionalt perspektiv och i en svensk
kontext. Projektet fokuserar på inköpsresor och distributionslösningar för hemleverans. En regional
modell för persontransporter har tagits fram.
Intervjustudien med potentiella och befintliga e-handelskunder visar att hushåll fortsätter att göra
inköpsresor trots att de e-handlar. Det beror på att inköp ofta sker i samband med andra resor. Många
uppskattar att e-handeln sparar tid, men också att de slipper besöka affärer. Samtidigt kan matinköp
kan vara en meningsfull aktivitet i sig. Medan många önskar hemleveranser på flexibla tider
efterfrågar potentiella kunder också leveransboxar i närområdet. Vad som uppfattas som flexibelt och
attraktivt är mera mångtydigt än vad tidigare forskning pekat på. För personer utan bil kan e-handeln
möjliggöra en fortsatt vardag utan bil. Den kan också minska antalet bilresor för de som redan kör lite.
Varugruppen livsmedel innebär särskilda krav och olika e-handelsaktörer har olika strategier för
plockning och leverans. En viktig faktor för att transporteffektivitet vid hemleverans är flexibilitet.
Samtidigt innebär hög service att kunna leverera med kort framförhållning inom ett smalt tidsfönster.
Detta hanteras dels genom överlappande tidsfönster och dels genom att anpassa servicenivån efter
kundunderlaget. Med ökande e-handel ökar kundtätheten vilket skapar allt bättre förutsättningar för
energieffektiva hemleveranser. Energianvändningen för en hemleverans beror på flera faktorer men är
generellt betydligt mer energieffektiv per inköp än en inköpsresa med personbil genom att många
kunders varor samlastas på en distributionsbil.
Modellberäkningarna visar att energibesparingen per hushåll från minskade persontransporter varierar
med storlek på bostadsort. Per hushåll är energibesparingen från persontransporter begränsad men
störst för mindre tätorter med längre avstånd till butik och större bilberoende. Användningen av
e-handel av livsmedel är större i större tätorter och städer vilket påverkar totalpotentialen. Absolut
störst påverkan på den skattade förändringen i energianvändning har den antagna andelen kunder som
e-handlar livsmedel.
Sammantaget visar studien att e-handel har en teoretisk potential som är betydande givet att effektiva
rutter ersätter inköpsresor med privat bil. Idag innebär många kompletteringsresor med bil att ehandeln inte i någon högre grad ersätter inköpsresorna, vilket innebär att energibesparingen idag
sannolikt är begränsad. För att potentialen ska kunna uppnås behövs en medveten stadsplanering som
prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik, som lyfter godstransporter som en strategisk fråga och
som lokaliserar livsmedelsbutiker nära människors hem.
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Summary
Bying food online? The impact of increased e-commerce for passenger and freight transport in
an increasing e-commerce society
by Malin Henriksson (VTI), Jessica Berg (VTI), Jenny Karlsson (VTI), Sara Rogerson (VTI) and Lena
Winslott Hiselius (Lund University)

In recent years, e-commerce of food has increased substantially. E-commerce is expected to contribute
to the reduction of passenger transport. A product group that can have a high energy effect is food.
Earlier research shows that the effect of online food shopping depends partly on how consumers’
travel habits change and partly on the ability of companies to carry out the transport efficiently.
However, despite the strong development in e-commerce, its energy and environmental impact has not
been studied in detail. The present study generates in-depth knowledge of what it means from a
transport perspective that companies instead of individuals are responsible for transporting food to the
home, the so-called last mile.
The main purpose of the project is to analyze the effects of increased online food shopping and to
identify factors that enable realization of potential energy savings. This is done from a regional
perspective and in a Swedish context. The purpose is achieved by reviewing the prerequisites for
energy-efficient distribution solutions for e-commerce offers and through an interview study on the
preferences, experience and behavior of potential and existing online shoppers. A regional model for
passenger transport has been developed.
The interviews with potential and existing e-commerce customers show that households continue to
make shopping trips even though they are buying food online. Purchases for special occasions also
generate extra trips. Many appreciate the time they save on e-commerce, but also that they do not have
to visit food stores. At the same time, food purchases can be a meaningful activity. While many wish
home deliveries at flexible times, potential customers also request delivery boxes in the immediate
area. What is perceived as flexible and attractive is more ambiguous than previous research pointed
out. For people without a car, e-commerce can enable an everyday life without a car. For those who
already use the car infrequently, e-commerce may decrease their car use even more.
The analysis of efficient distribution solutions shows that with a high customer density there are
several prerequisites for coordinated energy-efficient distribution. Companies can adapt their service
levels to customer density to create high transport efficiency, which in practice generally means higher
service in more densely populated areas of a region. In metropolitan areas there is a better customer
base, but congestion may be a challenge. In these cases, coordination of deliveries from different
actors can help minimize transport.
Model calculations show that energy savings per household from reduced passenger transport vary
with size of place of residence. Energy savings per household are limited, but greatest for smaller
urban areas with longer distances to stores and greater car dependence. The use of e-commerce for
food is greater in larger metropolitan areas and cities, which affects total potential. The absolute
greatest impact on the estimated change in energy use has the assumed proportion of e-commerce
customers.
Overall, the study shows that e-commerce has a significant theoretical potential. However, this can
only be achieved through effective routes that replace purchase trips with private cars. Today, due to
continued frequent car trips to food stores, e-commerce does not replace purchase trips sufficiently
enough. In order for the potential to be achieved, there is a need for an expanded customer base, urban
planning that prioritizes walking, bicycle and public transport, and that raises freight transport as a
strategic issue and locates food stores close to people’s homes.
VTI rapport 977
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1.

Inledning

Idag står transporterna för nästan 25 procent av de globala energirelaterade utsläppen av växthusgaser
(IPCC 2014). I Sverige är denna andel ännu högre (33 %) vilket kan förklaras med att el- och
värmeproduktionen i Sverige är mindre beroende av fossila bränslen. Både i Sverige och globalt står
transporter för en ökande del av de totala utsläppen. I Sverige är CO2-utsläppen från persontransporter
avsevärt större än CO2-utsläppen från varutransporter. Forskare har sedan länge lyft fram att
transporterna behöver bli mer miljömässigt hållbara, ta mindre utrymme i anspråk och framförallt
minska i antal (Banister 2008; Gössling et. al. 2018).
En förhoppning är att ICT-området kan bidra till att persontransporterna reduceras (Horner et al.
2016). Särskilt e-handel kan spela en stor roll. Företagen har möjlighet att genom effektiv logistik
erbjuda energieffektiva transportlösningar som kan ersätta mer ineffektiva inköpsresor. Det gör ehandeln till ett av de mest intressanta områden inom digitalisering och energibesparing. (Kramers et al.
2014). En varugrupp som kan ha stor effekt med avseende på energieffektivisering är livsmedel.
Privata inköpsturer står idag för ungefär en femtedel av persontransporterna i Sverige vilket motsvarar
en tiondel av persontransporternas körsträcka. Snarlika förhållanden råder i de flest europeiska länder.
Mer än en tredjedel av inköpsturerna sker med bil (Hagberg och Holmberg 2017). Att handla mat
online kan med andra ord utgöra ett reellt alternativ till de matinköp som ofta genomförs med bil.
Utvecklingen mot ökad e-handel innebär en strukturomvandling av handeln där inköp i fysiska butiker
i högre grad kan ersättas med e-handel.
I Sverige har e-handelns omsättning under de senaste tio åren ökat från drygt 14 till närmare 60
miljarder kronor (Svensk digitalhandel 2016). Trots att e-handel av mat ökat i snabb takt saknas
kunskap om hur det påverkar individers transportmönster. E-handel skulle kunna minska det totala
antalet resor med bil, och därmed minska utsläpp och energianvändning men det kräver att kunderna
ändrar transportbeteende (Mitchell, 2000; Wärnhjelm 2015). Enligt Mokhtarian (2004) är det inte
troligt att e-handel kan ersätta alla resor eftersom handlandet i sig ofta är förknippat med
tillfredsställelse, avkoppling och social interaktion. E-handel kan också vara ett komplement till andra
inköp som kräver transport. E-handel av mat kan leda till ökade transporter om det inspirerar till mer
handel generellt, eller till minskat resande ifall det bidrar till att inköpen planeras mer effektivt. Även
om e-handeln av mat troligen inte minskar antalet resor i stort kan den leda till att övriga resor kan bli
kortare och ske med mer hållbara transportslag. En studie av Winslott Hiselius m.fl. (2015) visar att
individer som e-handlar matvaror lika regelbundet gör inköp i fysiska butiker som de som inte ehandlar. De använder dock hållbara transportmedel i större utsträckning.
Vad effekten av e-handeln blir beror dels på hur konsumenters resvanor förändras och dels på vilken
möjlighet företagen har att utföra transporterna på ett effektivt sätt. Trots den starka utvecklingen inom
e-handel har emellertid miljökonsekvenser av logistiken inte studerats i detalj (Mangiaracina et. al.
2015). Befintliga beräkningar av energieffektivitetspotentialen hos e-handel av livsmedel baseras ofta
på antaganden och uppskattningar. Det finns ett stort behov av empirisk kunskap om sektorn och dess
kunder (Horner et. al. 2016; Gossart 2015).

1.1.

Syfte

Huvudsyftet med detta projekt är att analysera hur e-handel av livsmedel förändrar transporter,
diskutera vilken energieffektiviseringspotential som e-handel och nya leveranssätt kan innebära samt
synliggöra faktorer som möjliggör en realisering av eventuell energibesparingspotential. Detta görs ur
ett regionalt perspektiv och i en svensk kontext. Projekt fokuserar på inköpsresor och distributionslösningar för hemleverans.
Studien syftar sammantaget till att generera fördjupad kunskap om vad det ur ett transportperspektiv
innebär att företag istället för individer ansvarar för att matvaror transporteras till hemmet. För att
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analysera potentialen för energieffektiviteten totalt sett, behövs djuplodande kunskap om dels vilka
effekter e-handel har för människors resvanor men också om hur företagens transportarbete förändras
genom att nya säljkanaler och leveranssätt används. Syftet uppnås genom en kartläggning av
potentiella och befintliga e-handelskunders preferenser, erfarenheter och beteende. Också en
genomgång av förutsättningar för energieffektiva distributionslösningar för e-handelserbjudanden görs
och en regional modell för persontransporter tas fram.

1.2.

Avgränsningar

Detta projekt är avgränsat till att studera e-handel av livsmedelshandel och täcker inte övriga
varugrupper. Livsmedel är en varugrupp med stor omsättning som genererar mycket inköpsresor med
bil och som även innebär speciella krav när det gäller godstransporter (hygien, kyla, etc.). Studien är
begränsad till hur nya inköpsvanor och nya leveranssätt påverkar inköpsresor och godstransporter. Vid
analys och diskussion av potentiell energieffekt studeras den förändring som nya leveranssätt som ehandeln givit upphov till innebär. Det finns dock andra områden inom livsmedelsinköp och
livsmedelsförsörjning som också påverkar energieffektivitet, t.ex. matsvinn och transporter längre bak
i kedjan. Studien berör endast svenska förhållanden och särskilt ur ett regionalt perspektiv.

1.3.

Ett tvärvetenskapligt projekt

Projektet är tvärvetenskapligt och samlar kunskap om resenärers vardagliga praktiker, resbeteende, ehandelslogistik, citylogistik, godstransporters och persontransporters miljöpåverkan samt beräkningar
av energieffektiviseringspotential. Projektets frågeställningar besvaras med hjälp av olika delstudier
och olika metodologiska tillvägagångssätt. Metoden för delstudierna beskrivs i rapportens olika delar.
Projektgruppen har arbetat tillsammans med projektets övergripande frågeställningar. Delprojekten har
utformats för att ge olika infallsvinklar på de övergripande frågeställningarna. I rapportens avslutande
analysdel väver vi samman slutsatser och reflektioner från delstudierna i en gemensam analys. De
olika delprojekten har dock genererat viktiga slutsatser som också står för sig själva.
Ett mål med projektet har varit att ta fram policyrekommendationer. Under våren 2018 anordnade vi
en workshop för att särskilt diskutera vilka policyåtgärder som kan vara aktuella baserat på våra
resultat. Syftet med workshopen var att tillsammans med nyckelpersoner ta fram förslag på policy som
kan stötta en mer energieffektiv e-handel av livsmedel. På workshopen deltog projektgruppen, en
forskare med särskilt kompetens om transportpolitikens styrning samt en tjänsteman som arbetar med
statistik inom transportområdet med särskilt intresse för godstransporter. Resultatet från workshopen
redovisas i den avslutande analysdelen (kapitel 6).

1.4.

Disposition

Rapporten inleds med en kort inblick i den tidigare forskningen inom området. Överblicken syftar till
att ge en förståelse för de val och avgränsningar vi gjort under studiens gång.
I kapitel 3, rapportens första empiriska kapitel, redovisas delstudien om potentiella och befintliga ehandelskunders preferenser, erfarenheter och beteenden. Delstudien bygger på fokusgrupper med
potentiella kunder och djupintervjuer med hushåll som e-handlar idag. Frågor som berör huruvida
vardagliga res- och aktivitetsmönster hos befintliga kundgrupper har påverkats av e-handel av
livsmedel behandlas. Även olika kundgruppers föreställningar om e-handel och deras eventuella motiv
till att e-handla diskuteras.
I rapportens fjärde kapitel redovisas delstudien om energieffektiva distributionslösningar. E-handelserbjudanden som finns på den svenska marknaden idag kartläggs och beskrivs. Vidare förklaras hur
dessa erbjudanden realiseras, med fokus på distributionslösningar för ”sista milen” och hemleverans.
Distributionslösningar analyseras med hänsyn till utmaningar och vilka förutsättningar som krävs för
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att skapa energieffektiva transporter. Transportarbetet för hemleverans uppskattas för ”sista milen”
med hänsyn till olika erbjudanden, svenska förhållanden och en regional kontext.
I rapportens femte kapitel beskrivs hur vi, baserat på resultat från delstudierna om e-handelserbjudanden och kundernas perspektiv, utvecklat en modell som kan användas för att göra beräkningar
av inköpsresors energianvändning och miljöpåverkan för en typregion. Energieffektivisering vid ehandel jämfört med butikshandel uppskattas med utgångspunkt i de inköpsresor med bil som påverkas
av e-handel. Modellen tar hänsyn till praktiska faktorer såsom kompletteringshandel och inköp i olika
typer av butiker.
I kapitel 6 relateras inköpsresors förändring till storleksordning på transportarbete för hemleveranser
med distributionsbilar.
I det sjunde och avslutande kapitlet syntetiserar vi och sammanfattar resultaten från de tre delstudierna
för att svara på den övergripande frågan om e-handel av livsmedel har möjlighet att göra transportsektorn mer energieffektiv och om vilken omfattningar det i så fall kan röra sig om. Vi beskriver de
faktorer som påverkar möjligheter till energieffektivisering/ar och lämpliga områden för policyinterventioner som kan att styra i önskad riktning. Slutligen identifierar vi forskningsbehov.
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2.

Kunskapsläge

Det här projektet undersöker möjligheter till energieffektivisering av transportsektorn till följd av ökad
e-handel av livsmedel. Genom en kortfattad forskningsöversikt syftar detta kapitel till att introducera
området för studien innan fördjupningar inom respektive delstudie görs. Översikten inleds med
forskning om e-handel av varor generellt för att avslutningsvis fokuseras kring forskning kopplad till
e-handel av livsmedel.

2.1.

E-handel idag

Detaljhandelns digitalisering fortsätter med oförminskad styrka och utvecklingen innebär en
strukturomvandling av detaljhandeln där inköp i fysiska butiker ersätts med e-handel. Under de
senaste tio åren har e-handelns omsättning ökat från drygt 14 till närmare 60 miljarder kronor. Olika
varugrupper har olika utveckling och olika potential för energieffektivisering (Pettersson, m.fl., 2018).

2.1.1.

E-handelns energibesparingspotential

E-handel har en teoretisk potential att bidra till mer energieffektiva inköpsresor (Mokhtarian, 2004;
Wärnhjelm, 2015). Företagen har möjlighet att genom effektiv logistik erbjuda energieffektiva
transportlösningar som kan ersätta mer ineffektiva inköpsresor. Det gör e-handeln till ett av de mest
intressanta områden inom digitalisering utifrån ett energieffektiviseringsperspektiv (Kramers m.fl.
2014).
Potentialen för energieffektivisering baseras på en minskning av inköpsresor med bil. Gods till butiker
samlastas och kan transporteras långa sträckor på ett energieffektivt sätt. Ur ett företagsperspektiv är
det den ”sista milen” som är den minst effektiva. Det handlar om mindre partier som typiskt ska
levereras till adresser i en urban miljö. Samtidigt är dessa transporter ändå betydligt effektivare än en
inköpsresa som görs med bil. E-handel innebär att godstransporter från återförsäljare direkt till kunder
ökar, och företagen har möjlighet att genom effektiv logistik erbjuda energieffektiva transportlösningar (Borggren m.fl. 2011).
Forskningen om e-handelns möjligheter till energibesparing är dock motsägelsefull. Medan flera
studier pekar på att e-handel har potential att sänka energianvändningen (t.ex. Matthews m.fl., 2001;
Reijnders och Hoogeveen, 2001; Weber m.fl., 2010), visar andra studier på motsatsen (t.ex. Matthews
m.fl., 2002; Williams och Tagami, 2003). Denna motsägelsefullhet beror troligen på svårigheten att
fånga den komplexitet som präglar området.

2.1.2.

E-handelns inverkan på människors inköpsresor

En osäkerhet i uppskattningar av potentialen för energieffektivisering är hur människors resande i
praktiken förändras av e-handel. Det finns studier som tyder på att antalet inköpsturer individer gör
förblir oförändrade trots e-handel. Det kan bero på att hämtning av e-handelsvaror kombineras med
andra ärenden som man ändå använder bilen till (Rotem-Mindali och Weltevreden, 2013). Andra
studier visar antingen på en ökning av antalet inköpsturer som ett resultat av att konsumenter vill ha
information om e-handelsprodukter i fysiska butiker (t.ex. Mokhtarian, 2004) eller ett mindre antal
inköpsturer eftersom en e-handelsbeställning skulle ersätta ett besök i en butik (t.ex. Williams och
Tagami (2003) och Matthews m.fl. (2002)). Sådan ersättning har kritiserats av t.ex. Rotem-Mindali
och Salomon (2007) när de studerade distansarbete och tv-shopping i syfte att undersöka om IT kan
ersätta resande. De hävdar att eventuell substitutionseffekt är av begränsad betydelse och att
förväntade beteendeändringar baseras på ganska förenklade antaganden såsom kostnadsbesparingar
och tillgång på teknik). Forskningen förbiser ofta att e-handelns effekt på resebeteende kan variera
med typen av produkt. Tonn och Hemrick (2004) hittade exempelvis stora skillnader i
substitutionseffekterna i fråga om generering av resor och resefrekvens för livsmedel som ofta köps
och böcker som köps mer sällan.
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2.1.3.

E-handelskunders färdmedelsval

Hur man reser till butik och upphämtningsställen har stor inverkan på energianvändningen (t.ex.
Siikavirta m.fl. (2003) (matvaror), Wiese m.fl. (2012) (kläder) och Cholette och Venkat (2009) (vin).
Om resan till butiken som ersatts genom e-handel tidigare gjordes med cykel, till fots eller med
kommunala transportmedel blir energianvändningen för persontransport liten. Resultatet från Hiselius
m.fl. (2015) tyder på att personer som e-handlar frekvent gör lika många bilresor som andra, men att
de gör fler resor med hållbara färdsätt. En möjlig förklaring är att de som e-handlar frekvent gör så för
att möjliggöra ett aktivt liv samtidigt som de tenderar att bo i centralorter där det finns god tillgång till
cykelinfrastruktur samt kollektivtrafik.

2.1.4.

Regional kontext påverkar inköpsresor

Befolkningstätheten påverkar energieffektiviteten vid passagerartransporter, eftersom det påverkar
avståndet som konsumenter reser och möjligheten till kommunala transporter till butiker och upphämtningsställen. I tättbefolkade områden används normalt ett mer energieffektivt transportsätt (Matthews
m.fl., 2002; Williams och Tagami, 2003). De hävdar även att e-handel skulle kunna spara energi i
mindre tättbefolkade områden, eftersom budtjänster är mer effektiva än vid transport med bil. Wiese
m.fl. (2012) undersökte befolkningstätheten för olika säljkanaler. De fann att den traditionella
säljkanalen orsakade mindre CO2-utsläpp för konsumenterna inom en radie av 14 km för en klädbutik i
stadskärnan i en stor stad. Det är därför viktigt med en känslighet för den geografiska kontexten när ehandeln analyseras.

2.2.

E-handel av livsmedel

2.2.1.

Potential för energieffektivisering genom minskade transporter

En varugrupp som är särskilt intressant med avseende på energieffektiviseringspotential är livsmedel.
Livsmedel är en varugrupp med stor omsättning, eftersom alla människor behöver mat och andra
förnödenheter. Dessutom genererar livsmedelsinköpen mycket bilresor med hänsyn till att inköpen
görs ofta och regelbundet. Ofta är inköpen så pass stora att det är svårt att bära varorna på cykel eller
för egen hand.
En av de få studier som har uppskattat e-handelns potential för energieffektivisering menar att en
positiv utveckling kan leda till 7 procent minskade koldioxidutsläpp inom 15 år och så mycket som 30
procent minskningar på längre sikt (Smidfelt Rosqvist m.fl. 2013). Beräkningarna baseras på
uppskattningar av personresor respektive transportarbete för hemleverans och utlämning. Studien
inkluderar dock samtliga varugrupper. Motsvarande studier för livsmedelssektorn saknas. Det finns
flera andra studier som pekar på möjlig energibesparing (t.ex. Wärnhjelm, 2015).
Det finns med andra ord flera stora osäkerheter kring hur stor energieffektivisering e-handeln idag i
praktiken innebär och hur den potentiella energibesparingen ska kunna uppnås. Det finns behov av
fördjupad kunskap om hur människors resvanor förändras och vilket transportarbete hemleveranser
innebär. Det finns även behov av mer detaljerade modeller för beräkning av förändrat transportarbete
som tar hänsyn till indirekta faktorer.

2.2.2.

Inköpsresor för livsmedelshandel

En viktig aspekt på livsmedelshandel är avståndet till butiken. I en studie av svenska köpare av
livsmedel fann Nilsson m.fl., (2015) att 22 procent av köparna bodde mindre än 0,5 kilometer från den
butik de vanligtvis handlade i, 17 procent bodde mellan 0,5 och 1 kilometer från butiken och 12
procent bodde mer än 10 kilometer bort. Enligt Hagberg och Holmberg (2017) bor 30 procent av
konsumenterna mindre än 1 kilometer från butiken där de vanligtvis handlar sina livsmedel och,
tillsammans med konsumenter som bor 1–2 kilometer bort, utgör de mer än hälften av konsumenterna.
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Ungefär en tredjedel av konsumenterna bor 3–10 kilometer från den butik de vanligtvis handlar i,
medan konsumenter som bor mer än 10 kilometer från sin butik utgör 13 procent av respondenterna.
Vidare pekar resvanestudier på att kundernas hemadress (stad eller landsbygd) påverkar färdmedelsvalet. I större städer är det vanligast att promenera till livsmedelsbutiken, medan man vanligtvis tar
bilen i mindre städer och byar samt på landsbygden. Förekomst av kedjeresor bör också tas i
beaktande. Ungefär hälften av respondenterna i Nilsson m.fl. (2015) studie visade att inköp av
livsmedel var separata resor; något mer än en tredjedel var kopplade till resor till och från arbetet och
ungefär 15 procent var kopplade till andra inköpsturer eller ärenden.
En annan viktig aspekt är inköpsfrekvensen. I Hsu m.fl. (2010) studie av universitetsstudenter
handlade ungefär en tredjedel livsmedel en gång per vecka, men en högre frekvens kan förväntas
bland andra konsumentgrupper. I deras studie av svenska köpare av livsmedel fann Nilsson m.fl.
(2015) att ungefär 3 procent handlade mindre än en gång per vecka, 17 procent handlade en gång per
vecka och 80 procent handlade mer än en gång per vecka. Hagberg och Holmbergs (2017) resultat
visar att mer än 90 procent av konsumenterna handlar för hushållet minst en gång per vecka. Nästan
två tredjedelar av konsumenterna handlar mat flera gånger i veckan.
Tidigare forskning har utförts i olika geografiska områden på både nationell nivå och stadsnivå i större
och mindre länder, (Cairns, 2005; Edwards m.fl. 2010, Hiselius m.fl., 2015; Nilsson m.fl., 2015).
Analyser av skillnader i resors längd, färdmedelsfördelning och frekvens baseras ofta på en regional
indelning med kommuner som minsta geografiska enhet och nivå för aggregering. Kommun är i vissa
sammanhang en för grov nivå. När kommuner klassificerats efter tätortsgrad inkluderas alla individer i
kommunen, vilket innebär att resmönster analyseras oberoende om individer bor i eller utanför tätort.
Ett sätt att undvika detta problem är enligt Vilhelmson (2000) att koppla individers resande till vilket
typ av tätort individen bor i. I en studie lokaliserade och identifierade Vilhelmson (2000) tätortsboendes resvanor mellan 1978 och 1997. Stora skillnader mellan mindre, medelstora och stora städer
uppvisades.

2.2.3.

E-handel förändrar människors beteende

Tidigare forskning pekar på att en ökad e-handel förändrar människors beteende på sätt som ibland är
svåra att förutsäga och som ofta leder till så kallade sekundära effekter (rebound effects), dvs.
indirekta effekter som innebär att en minskning av den totala energianvändningen uteblir (Alcott 2005;
Berkhout & Hertin 2004). Börjesson Rivera m.fl. (2014) har föreslagit att etnografiska metoder kan ge
rik kunskap om hur inköpspraktiker kan påverka beteenden generellt, särskilt i relation till mobilitet
och har en potential att synliggöra just sekundära effekter. Inom vardagslivsforskningen finns det en
lång tradition av att studera människors energianvändningsbeteende (Ellegård, 2001, 2008; Karresand,
2014; Røpke och Haunstrup Christensen, 2012; Røpke m.fl., 2008; Shove, 2003, 2010; Trygg, 2014).
Det saknas dock studier om matinköp kopplat till val av färdmedel. Intervjuer med kvalitativ analys
samt tidsgeografiskt perspektiv på vardagsliv och mobilitet kan bidra till rik kunskap om energianvändning.
Förutsättningen för att e-handeln ska reducera utsläpp och energianvändning är att de totala
personresorna minskar, dvs. att e-kunderna reser mindre (Kramers m.fl. 2014). Det finns idag inga
studier som på djupet undersöker e-handelkunders preferenser, erfarenheter och beteende. Här behövs
studier som med hjälp av vardagslivsstudier kan synliggöra kundernas beteende (Börjesson Rivera
m.fl. 2014).

2.2.4.

Energieffektiva distributionslösningar

E-handel är under stark utveckling och nu finns möjligheten för företagen att bygga upp energieffektiva system, och för kommuner och myndigheter att påverka och underlätta för företagen. För att
e-handeln ska vara attraktiv ur ett kundperspektiv pekar forskning och branschundersökningar på att
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kunden vill ha hemleveranser på flexibla tider (Seitz m.fl. 2017; Karlsson & Rosén 2003; Svensk
digitalhandel 2016). Det riskerar att leda till ineffektiva rutter och låg fyllnadsgrad (Sui och Rejeski
2002). Det finns ett antal faktorer som är transportdrivande, t.ex. smala tidsfönster (Punakivi och
Saranen, 2001; Boyer m.fl., 2009); låg kunddensitet (Yrjölä, 2001; Boyer m.fl., 2009) och kort
framförhållning (Hübner m.fl. 2016).
Det finns flera utmaningar som är specifika för varugruppen livsmedel; t.ex. att det är färskvaror, varor
som kräver olika temperaturzoner och många varor per kundorder, (Fernie, m.fl., 2010). Olika upplägg
för e-handel av livsmedel beskrivs övergripande av Vaneslander m.fl. (2013) och Van Hove (2011).
Hübner m.fl. (2016) presenterar ett genomarbetat ramverk som beskriver designparametrar för
dagligvaruhandel med flera säljkanaler. Det är dock inte enkelt att överföra ett system från en kontext
till en annan. Hübner m.fl. (2016) föreslår en studie av nationella förutsättningar för olika länder. Det
finns behov av mer kunskap om utmaningar och kundkrav som är transportdrivande och hur man
möter dessa i en svensk kontext.

2.3.

Behov av fördjupad kunskap

E-handeln av livsmedel har en teoretiskt stor potential att minska vardagliga personresor med bil.
Detta förutsätter att e-handeln leder till minskade inköpsresor med bil och att hemleveranser görs
genom energieffektiv distribution.
För att ta vara på den energieffektiviseringspotential som ökad e-handel kan innebära behövs
fördjupad kunskap, dels om hur e-handeln förändrar människors resvanor och dels hur attraktiva
energieffektiva leveranssätt ska kunna utformas.
Eftersom hittills gjorda beräkningar av energieffektiviseringspotential bygger på grova uppskattning är
fördjupade studier om e-handelns olika aktörer en förutsättning för att förfina modellarbetet. Därför är
det viktigt att studera såväl branschens förutsättningar att effektivisera transporterna som e-handeln
genererar liksom kundernas erfarenheter, behov och preferenser kopplat till e-handel. Det finns behov
av studier som analyserar sambandet mellan person- och godstransporter (Winslott Hiselius 2015)
eller som utvecklar ett fördjupat empiriskt underlag där både företags- och kundperspektiv ingår.
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3.

E-handelskunders preferenser, erfarenheter och beteenden

Syftet med denna delstudie är att synliggöra potentiella och befintliga e-handelskunders preferenser,
erfarenheter och beteende. Vi diskuterar också vilken möjlighet e-handel av livsmedel har att minska
persontransport. Målet med delstudien har varit att generera fördjupad kunskap om e-handelskunder.

3.1.

Tillvägagångssätt

Vi har intervjuat personer som e-handlar mat regelbundet och genomfört fokusgrupper med personer
som inte e-handlar mat. Det bör förtydligas att benämningen ”potentiella kunder” inte innebär att vår
utgångspunkt är att ett ökat antal e-handelskunder är positivt. Vår huvudsakliga fråga är snarare hur
resvanor hos de personer som e-handlar idag eller kan komma att e-handla påverkas eller kan påverkas
av olika leveransmodeller. Det gör det viktigt att intervjua både ”potentiella” e-handelskunder och de
som e-handlar idag.
22 personer som e-handlar idag har intervjuats. Målet med intervjuerna har varit att på djupet förstå
skäl till att e-handla men framförallt hur e-handeln påverkar resvanor. För att förstå det behövs också
en insyn i personernas vardagsliv. De har därför också fyllt i en resedagbok för att synliggöra hur
resmönster påverkats av att e-handla. Fyra fokusgrupper med personer som inte e-handlar har
genomförts (totalt 18 personer). Syftet med fokusgrupperna var att få kunskap om hur personer som
inte e-handlar resonerar kring matinköp, transporter och olika former av leveransmodeller, samt deras
föreställningar och attityder kopplat till e-handel. Intervjupersonerna rekryterades genom annons på
Facebook eller via forskarnas nätverk.
De utgångspunkter som styrde urvalet var geografisk kontext, ålder och hushållets sammansättning.
Den geografiska kontexten antas påverka transporter, tillgång till fysiska butiker och olika typer av ehandelstjänster samt val av transport. Vi valde att intervjua personer som bodde i en medelstor stad
eller en storstad. Kundundersökningar visar att det är äldre snarare än yngre personer som handlar mat
på nätet. Personer boende i storstäder handlar online mer frekvent (Svensk Digitalhandel 2016). I
forskningen anses personer ”mitt i livet” med stressiga vardagsliv, såsom småbarnsföräldrar som
förvärvsarbetar, vara en målgrupp för e-handel (Karlsson och Rosén 2002; Seitz et. al. 2017), vilket
också återspeglas i reklam från olika matleverantörer. Personer med fysiska nedsättningar, exempelvis
på grund av hög ålder, är också en potentiell målgrupp (Seiz et. al. 2017). Informanterna bestod därför
av yngre vuxna och äldre vuxna, och inkluderade såväl hushåll med barn som hushåll utan barn. Detta
urval menar vi fångar olika inköpsbeteenden.
Metoden att intervjua personer, både i fokusgrupp och individuellt, har ifrågasatts utifrån argumentet
att det är svårt för människor att prata om sina vanor och beteende (Hitchings 2012). Å ena sidan kan
det vara svårt att återge vardagliga praktiker som görs slentrianmässigt på ett sätt som speglar hur man
faktiskt gör. Å andra sidan finns det en risk att man överdriver ett beteende, eller undviker att beskriva
det, exempelvis för att framstå i bättre dager. I djupintervjuerna fungerade resedagböckerna som ett
sätt att koppla praktiker om inköp till personernas berättelser om inköpen (Ellegård 1998, Berg 2016).
En av fördelarna med fokusgruppens metodik är att den möjliggör ett samtal om praktiker och hur de
är kopplade till normer och sociala konventioner samtidigt. Frågor kopplade till miljö, klimat och
energi är särskilt laddade med normer om hur man ska bete sig på rätt sätt. Det kan vara enklare att
tala om normer och hur man förhåller sig till dem i ett lättsamt samtal tillsammans med andra, än i en
situation där en person intervjuar en annan. Att skapa ett tillåtande samtalsklimat där skratt är ett
viktigt element är en viktig uppgift för samtalsledarna i fokusgruppen (Browne 2016).
Styrkan med kvalitativ forskning är att den på djupet kan bidra till att klargöra ett fenomens innebörd
och mening. Det är lämpligt att göra intervjuer när forskaren vill förstå sammanhang som tidigare inte
är kända, snarare än uttala sig om hur utbredda de är (Widerberg 2002). Genom att presentera
individers aktiviteter och praktiker i detalj genereras kontextuell kunskap som är värdefull för att
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förstå hur vardagslivets komplexa sammanhang får betydelse för varför människor gör som de gör,
medvetet eller omedvetet (Flyvbjerg 2002). Denna komplexitet försvinner i aggregerade kvantitativa
modeller och får sällan utrymme i enkätundersökningar. Enligt dessa resonemang är det inte självklart
att en studie blir bättre för att man intervjuar flera personer. Variationen på urvalet är ett sätt att
kvalitetssäkra, det vill säga om man har fångat olika typer av individer (i vårt fall olika geografiska
kontexter och hushållens olika sammansättning vad gäller ålder, samt leveransmodeller). Ett annat sätt
är att relatera resultaten till tidigare forskning och teoretiska resonemang som belyser närliggande
områden (Larsson, 2009). Genom att presentera informanterna och deras sammanhang så utförligt som
möjligt, ökar möjligheterna att överföra kunskapen från denna studie till likande sammanhang och
situationer (Lincoln och Guba 1985).

3.1.1.

Vardagslivsperspektivet

Ett vardagslivsperspektiv ramar in vår förståelse och analys av intervjumaterialet. Dessa teorier har i
mångt och mycket utvecklats från tidsgeografin (Ellegård och Svedin 2012). Det är i vardagslivet
individer utför olika handlingar som bland annat leder till energiförbrukning (Ellegård, 2001, 2008;
Karresand, 2014). Det sociala sammanhang som individen ingår i påverkar vilken typ av praktiker som
kan utföras, när de kan utföras och på vilket sätt. Vardagslivet struktureras av olika typer av projekt
(t.ex. att göra matinköp, arbeta eller träna). Vilka aktiviteter som prioriteras har med individens
övergripande livsprojekt att göra.
Alla aktiviteter uppfattas inte som lika värdefulla och ges inte samma utrymme. Snarare domineras
vardagslivet av ett mindre antal dominerande projekt som tar olika mycket tid och uppmärksamhet
(Ellegård 1999). När livet förändras och nya livsfaser uppstår, kommer vilka praktiker som genomförs
och på vilka att sätt förändras (Berg 2016). Olika typer av restriktioner påverkar hur praktikerna kan
genomföras och är nära förknippat med makt (Scholten et. al. 2012). Att inte ha tillgång till bil eller
körkort är en typ av restriktion som påverkar individens val av färdsätt. Att ha många aktiviteter som
ska genomföras under en begränsad tid eller att överbrygga långa avstånd för att komma till arbetet
eller livmedelbutiker är en annan typ av restriktion.

3.1.2.

Sociala praktiker

Enligt Shove et. al. (2012) är vardagslivet en viktig arena för att studera sociala praktiker. Teorin om
social praktik, som är närliggande det tidsgeografiska perspektivet, betonar att människors handlingar
är länkade till deras sociala sammanhang, snarare än ett resultat av individuella preferenser,
bedömningar och attityder (Reckwitz, 2002; Warde, 2005; Shove 2010). Teorin erbjuder verktyg för
att identifiera hur mobilitet och inköp av mat är sammanlänkat. Shove et. al. (2012) definierar en
social praktik som en lyckad konfiguration av tre olika element: material, kompetens och mening.
Dessa element ska här förstås både som resurser som möjliggör e-handel och som restriktioner som
genererar särskilda beteenden, exempelvis kompletteringshandel med bil.
En praktik måste framstå som meningsfull eller viktig för att individer ska fortsätta göra på ett visst
sätt. Attityder förstås ofta som isolerat från personers övriga livsvillkor och den vardagliga kontext de
befinner sig i. I teorin om social praktik ses de snarare som tätt sammanhängande med individens
resurser, vilket benämns som material och innefattar tillgång till infrastruktur, rum och tid samt
kroppsliga och ekonomiska begränsningar. Det tredje elementet som konstituerar praktiker är
kompetens, det vill säga erfarenheter och kunskaper som gör det möjligt att tillägna sig eller utföra en
praktik. Teorin om social praktik har använts för att analysera hur praktiker uppstår, vidmakthålls eller
förändras. Exempel på sådana studier är sänkning av temperaturer vid tvätt (Mylan och Southerton
2017), att bli vegan (Twine 2014) och att uppnå ökad cykling (Larsen 2017).
Sammanfattningsvis studerar vi hur inköp av mat, i fysisk butik eller online, som en vardaglig social
praktik påverkar mobilitetspraktiker och val av transportmedel.
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3.2.

Fokusgrupper med potentiella kunder

Analysen av de potentiella e-handelskunderna bygger på fyra fokusgrupper (se bilaga 1). I fokusgrupperna ställdes frågor om matinköp och att handla mat på nätet. Olika leveransmodeller för ehandel av mat presenterades (hemleverans med av kunden vald leveranstid, upphämtning av matkasse
i butik samt upphämtning av matkasse i box i närområdet) (se bilaga 2, intervjuguide fokusgrupper).
Fokusgrupperna analyserades med hjälp av begrepp från forskning om vardagslivet samt teorin om
social praktik (se ovan). I analysen uppmärksammades särskilt hur attityder och föreställningar om
inköp av mat (i fysisk butik eller online) kopplades till utsagor om vardagslivet, rumsliga och
kroppsliga förutsättningar samt kompetens (färdigheter som informanterna uttrycker. Två av
fokusgrupperna genomfördes i en medelstor stad och två i en större stad. En genomfördes på en
arbetsplats där samtliga deltagare arbetade, de övriga grupperna genomfördes på VTI:s kontor.
Fokusgrupperna genomfördes under våren och hösten 2016.

3.2.1.

Resultat

Det var slående att många av de potentiella kunderna var positivt inställda till e-handel. Flera av
informanterna framhöll möjligheten att handla hemma i lugn och ro som något positivt. Att bunkra
upp livsmedel som ansågs tunga och otympliga, såsom mjöl, pasta och konserver, beskrevs av flera
deltagare som något positivt. Många trodde också att chansen att man enbart handlar varor som man
verkligen behöver ökar om man handlar mat på nätet. Vid festliga tillfällen och vid högtider när
mycket varor ska inhandlas och det är trångt i butikerna beskrivs e-handeln som extra tilldragande.
Men deltagarna i fokusgrupperna lyfte också fram flera aspekter som de såg som potentiellt negativa
med att köpa mat online. Flera personer nämnde den så kallade ”kläm och känn”-faktorn som av
branschen brukar lyftas fram som en barriär för att kunna öka e-handel1. Framförallt frukt och
grönsaker ville deltagarna i gruppen själva välja ut. Visserligen lyftes argumentet att kvaliteten måste
vara hög om man beställer hem varor, det är ju själva affärsidén. Men som en av deltagarna i grupp tre
säger, ”de som plockar ihop matkassen vet ju inte om jag gillar hårda eller mjuka päron”. Andra
faktorer som nämndes som negativa var att sortimentet nog är mer begränsat än i butiken, vilket kan
leda till att man ändå måste åka och handla. Några personer trodde också att framförallt färdiga
matkassar kunde leda till större matsvinn. Vidare var det några personer som uttryckte att de var trötta
på att allt måste ske på nätet. En person från grupp fyra sade: ”jag sitter ju ändå vid datorn hela
dagarna”.
Även om en återkommande fråga i samtliga grupper var att priset på maten online generellt är högre
än i de fysiska butikerna verkade det finnas en generell acceptans kring detta. Servicen att få maten
packad och varorna hemkörda sågs som legitima skäl till den högre kostnaden. Några personer var
dock tveksamma till att betala mer om de skulle hämta upp varorna i butik, ”då packar jag hellre ihop
min påse själv och slipper betala”, som en av deltagarna i grupp två sade. Kopplat till priset nämndes
dock att man måste handla mycket för att komma upp till ”gratis” frakt eller expeditionsavgift. Att leta
efter varor som man egentligen inte vill ha var en möjlig konsekvens av detta som kan kopplas till
matsvinn och överkonsumtion. Det är en möjlig sekundär effekt av e-handeln.
Vad gäller leveransen av varorna var åsikterna mer spridda. Att hämta upp varor i butik beskrevs av
flera deltagare som en ”halvmesyr”, likaså att hämta upp matkasse på en utvald plats närmre hemmet.
1

Ett exempel är hur man i en rapport från GSI Sweden och HUI skriver angående barriärer mot ökad e-handel:
”nätets stora nackdel är att konsumenterna inte kan klämma och känna på varan och på så sätt skapa sig en
uppfattning om den” (Scenarion för e-handelns framtida tillväxt, HUI Research 2013). Svensk Digitalhandel
spår dock att ”kläm och känn”-faktorn får allt mindre betydelse för dagens konsumenter: ”2012 upplevde två av
tre konsumenter att det var en nackdel att inte kunna se maten innan köp. Nu är motsvarande siffra en av tre”,
(Jonas Ogvall, vd Svensk Digitalhandel i Dagens handel 21/4 2017, Hemsida:
https://www.dagenshandel.se/article/view/439524/klam_och_kannfaktorn_minskar?ref=rss, 2018-05-18)
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Men eftersom flera deltagare cyklade eller körde förbi affärer på väg hem kan det vara ett alternativ att
hämta matvarorna för att slippa handla. En person i grupp 1 berättade att han varje dag cyklar förbi ett
antal bensinstationer, där det vore perfekt att hämta upp en matkasse. De storstadsbor som hade ett
generellt stort utbud fysiska butiker i sitt närområde uttryckte att det redan varierade utbudet i
närmiljön gör e-handeln mindre intressant för dem.
Många såg hemleverans vid en egen vald tidpunkt som det mest uppenbart tilldragande alternativet.
Samtidigt tyckte några deltagare inte om tanken att någon skulle komma hem till dem. Flera personer
uppgav också att trots att kunden själv har möjlighet att välja leveranstid är det inte säkert att leveransen upplevs som flexibel i slutändan. Att sitta hemma och vänta på leverans, även om tidsfönstret är
litet, ses som en begränsning. Att veta i förväg vilken tid som passar bra för leverans är också svårt,
det kan dyka upp oväntade ärenden och incidenter. Att kunna få varan levererad utan att behöva vara
hemma sågs som mest attraktivt. Eftersom man samtidigt inte ville gå för långt från hemmet för att
hämta upp varorna, ”annars kan man lika gärna gå till affären”, engagerade sig deltagarna ofta i
diskussioner om hemleverans i box. De flesta var överens om att boxarna borde finnas i anslutning till
tvättstuga och källsortering eller i andra gemensamma utrymmen som i trappuppgångar eller
föreningslokaler. Även om deltagarna uppskattar flexibilitet visar intervjuerna att vad som uppfattas
som flexibelt varierar.
Eftersom meningsskapande är en viktig aspekt av de vardagliga praktikerna är det intressant att
uppmärksamma hur de potentiella e-handelskunderna diskuterar matinköp som roliga, stimulerande
eller givande, eller som tråkiga, stressiga och tidskrävande, en ”nära döden-upplevelse” som en kvinna
i grupp två beskriver upplevelsen av ett större köpcenter. Detsamma gäller resan till och från affären.
För några personer är resan ett sätt att få motion, att ta en paus i vardagen eller umgås med en partner.
För andra är det tungt och besvärligt att släpa matkassar på cykeln. För personerna som kör bil
beskrivs resan inte som betungande i sig, utan snarare som smidig och en förutsättning för att
handlingen ska bli av, men ändå är det flera av de potentiella kunderna som tycker det känns onödigt
att köra bil. Här väger miljöargumentet tungt. En slutsats är naturligtvis att för dem som tycker att
matinköp i sig är meningsfulla och lustfyllda, och dessutom inte betungande, kommer e-handel av mat
troligtvis inte bli aktuellt. Men för dem som tycker att matinköpen är både tråkiga och jobbiga är
steget att börja handla maten på nätet närmre.
I fokusgrupperna är det tydligt att de flesta deltagarna har en hög kompetens vad gäller kommunikationsteknologi och använder sig av internet och smarta appar dagligen. Flera deltagare berättar om
elektroniska inköpslistor som de använder när de handlar. Vidare uppger många att de ofta e-handlar
andra varor, som böcker eller kläder. Även frekvensen av smarta mobiler bland de intervjuade är hög.
Som hushållsintervjuerna visar upplever flera att e-handeln underlättats när smarta mobiler och
surfplattor utvecklats. Några av de äldre deltagarna upplever dock en viss osäkerhet kopplat till
betalningen. Man undrar om det är säkert att handla på nätet, om det handlar om internationella
betalningar (något man undviker) och om det går att handla på faktura eller om inköpen kräver
elektroniska bankkort.
Däremot känner framförallt de äldre deltagarna igen konceptet att få mat hemkörd, det är något som
många minns från sin barndom. Man talar om lanthandlare som levererade mat till avlägsna hushåll,
eller ”konsumbussen” som körde hem mat till personer som saknade bil. Det är relevant att påminna
sig om att koncept som hemkörning inte är nya och innovativa i sig. Steget att börja e-handla också
mat kopplas i vårt material inte ihop med brist på teknisk kompetens, eller digitalt utanförskap så som
litteraturen om ICT tar upp (Gilbert 2010). Det beror troligen på att de individer vi intervjuat inte
tillhör de grupper som riskerar digitalt utanförskap, som låginkomsttagare, personer boende i den glesa
landsbygden eller personer med språkbarriärer.
Ytterst relevant att poängtera är att samtliga fokusgrupper präglades av reflekterande samtal om ehandelns konsekvenser ur ett samhällsperspektiv. Även om deltagarna talade om hur e-handeln kan
anpassas till deras egna behov av flexibilitet, kvalitet och trygghet var de också intresserade av
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upplägg som är effektiva ur ett energi- och miljöperspektiv. Några av de personer som cyklar till
vardags anmärkte att de inte var bekväma med generering av godstrafik. En person i grupp fyra sade
att ”i vårt fall skulle det nog öka miljöbelastningen”, och en person i grupp två sade ”det känns
konstigt om det skulle komma hem en lastbil när vi cyklar”. Flera nämnde att samlastning, gärna
kopplat till leveransboxar i närmiljön, nog var det mest miljövänliga alternativet. Hur deltagarna
resonerar kring miljökonsekvenser av det egna agerandet kan kopplas till den miljöpolitik som
förordar individuellt miljöansvar och som förutsätter insatta och aktiva konsumenter (Dahl 2014;
Skill 2008). Deltagarna framställer sig som personligt ansvariga för klimatet och har på olika sätt
inhämtat kunskap om transporternas miljöpåverkan. Att miljöfrågor uppfattas som viktiga kan stärka
branschens incitament att ytterligare arbeta med effektiva leveranser och kommunicera hur olika
upplägg har olika påverkan på miljön. Samtidigt är det viktigt att även offentliga aktörer tar ansvar för
att stads- och boendemiljöer utformas så att det är möjligt att göra effektiva affärsupplägg, och för
stadens resenärer att agera miljövänligt både när det gäller transporter och matinköp.
En slutsats är att många av deltagarna är positiva till att börja e-handla mat och att de gärna då väljer
den för miljön bästa leveransmodellen. Utifrån teorin om social praktik leder attityder i sig inte till att
en praktik uppstår eller upphör. Det är kombinationen av attityder, färdigheter och faktiska möjligheter
att e-handla som kan göra att de potentiella kunderna börjar e-handla mat.

3.2.2.

Mobilitetstyper

Från fokusgrupperna med potentiella kunder framträder fyra mobilitetstyper. Mobilitetstyperna
beskriver övergripande hur olika grupper använder transporter i sitt vardagliga liv och specifikt hur
deras matinköp går till. Mobilitetstyperna beskriver sociala praktiker snarare än individer. Således kan
utsagor från samma intervjuperson återkomma i olika mobilitetstyper2.
Hållbart i stort. I den här gruppen utförs de flesta vardagliga resorna med cykel eller kollektivtrafik.
Man bor relativt centralt i staden och studerar eller arbetar nära hemmet. Man tycker att miljöfrågan är
viktig och ser de egna färdmedelsval som ett sätt att utöva miljöansvar. Trots det har gruppen bil i
hushållet och gör de flesta inköpsresorna med bil. Inköpsresorna görs ungefär en gång i veckan och
uträttas ofta i stormarknad i externt läge.
Inställningen till att göra matinköp varierar. Många tycker att matinköp är en tidsödande och tråkig
aktivitet som man helst vill slippa. Genom att veckohandla och då köpa så mycket som möjligt kan de
minimera matinköpen. Men eftersom inköpen då blir stora blir det svårt att göra dem på cykel. Andra i
denna grupp tycker det är roligt att handla egentligen, men upplever sig ha liten tid i vardagen för att
hinna med. Det kan ha med heltidsarbete, små barn i hushållet eller många fritidsaktiviteter att göra.
Att minimera antalet inköpsresor blir därför viktigt, trots att man inte har något emot att handla i sig.
Gemensamt för gruppen är att inköpen i stormarknaden är ett viktigt element för att få ihop vardagen,
samtidigt som stormarknaden i sig ofta upplevs som stressig, med för mycket människor och långa
köer. Det kan också upplevas vara svårt att hitta i butikerna. Därför åker man till samma butik varje
gång. För den här gruppen kan e-handeln spela en stor roll i och med att den har potentialen att ersätta
den storhandling som många önskar slippa, och på så sätt drastiskt minska de resor med bil som
gruppen ändå gör.
Cyklist i staden. För personer som bor centralt, ofta i storstaden men också i den mellanstora staden
framstår cykeln som det bästa transportsättet. I den här gruppen utförs i princip samtliga resor i
vardagen med cykel. Ibland åker man kollektivt eller går. Eftersom man bor centralt har man tillgång
till ett stort utbud av livsmedelsbutiker på gång eller cykelavstånd. Många inom gruppen tycker att
inköpsresorna ger ett mervärde i livet. Det upplevs som kul att undersöka utbudet i affärerna. Särskilt
2

För en medologisk och teoretisk diskussion om användningen av mobilitetstyper i forskning om resvanor se
Julsrud (2014).
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specialartiklar eller delikatesser anses vara givande att handla. Man kan klämma och känna på varor
och jämföra kvalitet och ibland diskutera varorna med insatt personal. Många upplever också att
livsmedelinköpen innebär en skön paus i en annan stressad vardag. Att få strosa runt i butiker blir
något annat än att arbeta eller kämpa med vardagsbestyren hemma. Att gå eller cykla till affären kan
också vara ett sätt att få motion. Några i gruppen tar med sig sina barn till affären och menar att
matinköpen är lärorika och ibland roliga för dem, ”en upplevelse”. Inköpsresorna är något man gärna
vill fortsätta göra.
För andra cyklister kan det upplevas som besvärligt och tungt att handla med cykel. Man gör det ändå
eftersom det inte upplevs fördelaktigt att ha bil i staden. För många känns det bra från ett miljömässigt
perspektiv att inte ha bil. Men när det är stressigt att få ihop vardagen blir också cykelresorna till
butiken jobbiga. Man upplever ett behov av att förenkla vardagen, och effektivisera inköpen som
ibland upplevs som långsamma och tråkiga. För den här gruppen framstår e-handeln inte som särskilt
attraktiv. Samtidigt kan en förändring i livsfasen, exempelvis ett nytt arbete eller barn som plötsligt är
i behov av skjuts till fritidsaktiviteter, göra att tiden för att handla mat blir mindre. Då kan e-handeln
var ett alternativ, särskilt vid större inköp, när det blir tungt att cykla. För att gruppen ska kunna
bibehålla sin bilfria livsstil är det viktigt att stadsmiljön är attraktiv för cyklister och att det finns
butiker att handla mat i nära hemmet för den kompletteringshandel som uppstår.
Kör bil när det passar. En grupp som var tydligt representerad i intervjumaterialet var personer som
uträttar vardagens ärenden med bil. De anser sig inte vara bilberoende eller köra särdeles mycket men
ser ändå bilen som en viktig resurs för den vardagliga mobiliteten. Man försöker gärna koncentrera
ärenden till en och samma dag för att hålla nere bilresorna. Det är också ett sätt att tänka på miljön.
Dessutom sparar det pengar. På så sätt går miljö- och ekonomiskt tänkande hand i hand, resonerar
man. Förhållningssättet i den här gruppen liknar i mångt och mycket gruppen cyklister i staden, men
bilen används istället för cykeln. Bil-gruppen är också något äldre, och består av flera pensionärer.
Att handla mat i butik upplevs oftast som roligt och lustfyllt. Det är en möjlighet att få pröva, och
ibland provsmaka, nya produkter. Att göra ärenden som att handla mat är ett sätt att ”komma ut” och
träffa andra människor. Behovet av att köpa mycket mat, och handla hem stora mängder basvaror, har
minskat med åren. Det gör handlingen roligare. Eftersom gruppen ser matinköpen som meningsfulla är
det inte särskilt troligt att man börjar e-handla i hög utsträckning. Snarare är det åtgärder som
uppmuntrar till en bilfri livsstil, och en infrastruktur som möjliggör det, som kan leda till mer hållbara
resmönster. Risken finns att äldre personer inte orkar bära hem varorna själv. Att livsmedelsbutiken
ombesörjer hemleverans kan vara ett alternativ. Dessa leveranser kan eventuellt göras med cykel eller
lättare elfordon för att minska tunga transporter i städer.
Bilberoende förortsbo. Denna grupp kännetecknas av att man bor utanför stadskärnan i en landsbygdsnära förort eller kranskommun och upplever att bilen är nödvändig för att vardagens resor ska klaras
av. Man kör till jobbet med bil gör de flesta inköpen med bil. Ofta uttrycker man ett dåligt samvete
över detta, och skulle vilja köra mindre bil. Samtidigt upplevs det inte vara realistiskt. De flesta större
livsmedelsinköp görs veckovis på stormarknaden. Man handlar också ofta på vägen hem från jobbet.
Lokalbutiken anses vara ett viktigt inslag i den ort man bor på och många uttrycker oro över att den
mindre butiken ska försvinna. Man ”stödhandlar” gärna, även om det blir för dyrt att sköta alla
matinköp här. I den här gruppen är det tydligt att veckoinköpen upplevs tråkiga och jobbiga medan
spontaninköpen hemmavid anses vara mer meningsfulla och kan vara roliga. För denna bilberoende
grupp kan veckohandlingen ersättas med e-handel och på så sätt skulle gruppen kunna minska sin
energikonsumtion. Det bygger dock på att det finns attraktiva e-handelsupplägg som gruppen kan
utnyttja trots att det bor på en mindre ort där kundunderlaget är litet. Det är också viktigt att de mindre
lokala butikerna har möjlighet att fortsätta drivas trots det bristande kundunderlaget som påverkar
även dem. Att använda butikerna som leveransplats kan vara ett sätt.
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3.3.

Befintliga kunder

Vi har intervjuat 22 personer som också fört resedagböcker under en veckas tid (med undantag för en
person) (se bilaga 1). Sex personer intervjuades i par. Informanterna representerar olika hushållstyper;
singel, sammanboende, hushåll med små barn och med tonåringar. Informanterna är mellan 30 och 60
år. De bor i olika städer. Nio bor i Stockholms innerstad eller förort/kranskommun. 10 personer bor i
Linköpings innerstad eller förort. En person bor i Norrköping. Ett par bor i centrala Uppsala. Uppsala
och Stockholm har ett liknande utbud av företag som säljer mat via nätet medan Linköping och
Norrköping har ett mindre utbud. Några informanter har flera års erfarenhet av att handla mat via nätet
medan andra har handlat mat på nätet bara under det senaste året. Intervjuerna genomfördes under
hösten 2016 i personernas hem, på café eller liknande offentlig lokal eller på VTI:s kontor.
Innan intervjun ägde rum fick varje informant fylla i en resedagbok under en veckas tid. I resedagboken dokumenterades alla resor, var och när resorna skedde, för vilket syfte, om de reste tillsammans
med någon och vilket transportmedel de använde. Resedagböckerna ger information om de resor som
faktiskt sker, information som kan vara svårt att få enbart genom intervjuer. Resedagböckerna
användes som underlag under intervjuerna för att kunna prata om deras transporter och inköp.
Dagböckerna användes också för att kvantifiera antal resor för matinköp, samt avstånd mellan butik
och affär och nyttjat färdmedel. Dessa uppgifter användes sedan som input till den regionala modellen
för persontransporter som redovisas i kapitel 5.
I intervjuerna ställdes frågor om val av leveransmodell, hur andra inköp genomförs, e-handel av mat,
vardagslivet och om framtidens e-handel (se bilaga 2, intervjuguide hushållsintervjuer).

3.3.1.

Resultat

I intervjuerna framträder variationer av resmönster vilket bland annat beror på hushållets sammansättning, livsfas, val av leveransmodell och utbudet på orten. Generellt uppfattar intervjupersonerna
inte att deras resvanor förändrats nämnvärt för den enskilde individen som en följd av e-handel. Det
beror särskilt på att många informanter har andra aktiviteter till vilka de måste resa; arbete, skola,
barnens och deras egna fritidsaktiviteter, etc. E-handeln har snarare avlägsnat en aktivitet i vardagen,
nämligen att gå i en affär och plocka varor, vilket informanterna av olika anledningar vill slippa; det
tar för mycket tid, det är tråkigt och meningslöst, det är jobbigt att handla med små barn samt att de
slipper bära hem tunga kassar.
Men tiden var inte det enda skälet till att handla mat online. Andra viktiga anledningar till att de tycker
om att handla mat online är att det möjliggör hälsosammare matvanor. De kan planera måltider i lugn
och ro hemma och blir inte lockade av de fysiska butikernas marknadsföring av snacks och godis.
Färdiga matkassar erbjuder ny inspiration till matlagningen. Flera informanter handlar i online-butiker
som erbjuder varor som är småskaligt, lokalt, ekologiskt och biodynamiskt producerade, vilket inte
alltid finns i de fysiska butikerna där de bor. Idén om vad som är bra mat påverkar således deras val att
handla online. Flera kompletterar dock sina inköp i fysiska butiker flera gånger i veckan. Vi ser att
detta är den största anledningen till att transporterna inte minskar nämnvärt. Flera informanter talar
också i positiva ordalag om att handla i fysiska butiker, särskilt i mindre, lokala butiker. Att handla i
fysiska butiker beskrivs vara viktigt för att kunna möta andra människor, för att gynna småföretagare,
titta på och testa nya varor, samt att reklamen i butiker kan vara inspirerande. Flera ogillar däremot att
handla på stormarknader.
En negativ sekundäreffekt som framkommer är att kunderna får hem extra mycket kassar och
förpackningar som de inte kan använda till nästa leverans. Några efterfrågar ett system för att kunna
återanvända alla kassar de får hem.
Analysen av intervjuerna visar att det material som möjliggör e-handel ofta är kopplat till ekonomiska
resurser. Informanterna har brist på tid snarare än brist på pengar, även om tiden inte dominerade som
anledning till e-handel. En annan materiell aspekt är att infrastrukturen påverkar val av transportmedel.
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De som bor i förorter promenerar eller cyklar sällan till affären och använder bilen i större
utsträckning. E-handel innebär att många slipper ett extra stopp på vägen hem men minskar
nödvändigtvis inte bilanvändningen i stort. De som bor i innerstad med gångavstånd till service och
handel menar att de gör lika många inköp i fysiska butiker som de gjorde innan de handlade mat
online. Andra materiella förutsättningar som möjliggör e-handel är flexibla arbetstider (att kunna vara
hemma när leveransen kommer), ett stort utbud av e-handelsbutiker som erbjuder hemleverans samt
tillgången till digital teknik.
Kompetensen utgörs särskilt av att informanterna är vana användare av smart telefoni. Att hitta varor
och service som passar dem är en förmåga som de har skaffat sig vartefter de har testat olika butiker
och erbjudanden. Många handlar även i fysiska butiker, vilket genererar extraresor. Ifall e-handel av
mat ska kunna bli ett hållbart alternativ och minska personbilstransporter behöver konsumenter
planera sina inköp bättre, alternativt ha möjlighet att göra extrainköpen nära hemmet. Företag som
erbjuder leverans av matvaror kan tillmötesgå detta genom att erbjuda en service som passar
kundernas behov. Viktigast är dock att handel och service finns nära bostäder för att i större
utsträckning minska bilresandet för att handla.
Mening är framträdande i informanternas val av e-handelsbutiker som erbjuder matvaror som anses
vara ”bra”, dvs som förknippas med särskilda ideologier och värderingar, såsom ekologiska,
vegetariska, lokalt producerade, småskaliga och etiskt producerade. Ytterligare en meningsaspekt är
att e-handel av mat frigör tid till aktiviteter som anses vara mer meningsfulla än att handla; läsa, träna
och umgås med barnen. Att handla mat online hjälper också informanterna att äta hälsosammare,
strukturera sina matvanor och handla mindre. Samtidigt menar några att de tycker om att gå i affären
och handla, att det är en meningsfull aktivitet i sig.

3.3.2.

Mobilitetstyper

I likhet med hur vi analyserat och framställt fokusgrupperna har vi också tagit fram mobilitetstyper
från hushållsintervjuerna. Fyra mobilitetstyper som handlar mat online framträder i materialet.
Bilen till jobbet. I denna grupp finns de som har en eller flera bilar i hushållet och oftast använder bil
till vardagens olika aktiviteter. De flesta bor i ett flerfamiljshushåll, många har barn eller tonåringar
hemma. Oavsett leveransmetod handlar denna grupp ofta på väg hem från jobbet, för att
komplettringshandla eller handla till särskilda tillfällen. Ofta används bilen för att köpa eller titta på
varor i större köpcentrum såsom kläder, byggmaterial och teknikprylar, och då passar man också på att
handla mat på en stormarknad. Många i denna grupp bor i villaområden i en förort. Bilen upplevs
nödvändig för att resan till jobbet är lång och att kollektivtrafiken skulle innebära för många byten.
Många behöver också lämna och hämta barn på förskola och skola mellan hemmet och jobbet. Många
handlar eller hämtar upp matkassar på väg hem från jobbet, oftast i en butik som ligger på vägen. För
att e-handel av mat ska ha potential att minska denna grupps resor med bil behöver särskilt deras resor
till och från arbetet kunna ersättas med gång, cykel och kollektivtrafik och kunna genomföras snabbt
och smidigt utan för många byten.
Multimodala resenärer. I denna grupp finns de som går eller cyklar i huvudsak till vardagens
aktiviteter men använder också bil. För denna grupp möjliggör e-handel av mat att de kan cykla eller
gå som huvudsakligt färdsätt till och från arbetet. I denna grupp finns både barnfamiljer och hushåll
med två personer. I några familjer turas de vuxna om att använda bilen, medan den andra går, cyklar
eller åker buss. För dem som har valt leveransmetod att hämta i butik används bil de dagarna de ska
hämta varorna. Flera har stora barn som inte behöver skjutsas och kan därför vara mer flexibla i sitt val
av transportmedel och vad de ska göra efter arbetsdagens slut. Några gör inköpsresor med bil för att
handla specifika varor som man inte vill handla online, ofta i kombination med att handla eller titta på
andra varor än mat. Denna grupp består av flera personer vars matinköp präglas av en stark ideologi
om att mat ska vara ekologisk och varierad och /eller för att gynna småskaliga och lokala producenter.
Av den anledningen kan ofta inte en matleverantör tillgodose alla deras önskemål varför de både
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e-handlar och handlar i fysiska butiker med viss regelbundenhet. För att denna grupp ska minska sin
bilanvändning ytterligare behöver de välja hemleverans av mat som levereras på tider då fler i samma
bostadsområde får leverans, för att minska antalet godstransporter. Miljömärkning av e-handel som
ställer kvar på företagens tjänster och utbud kan underlätta för denna grupp att göra hållbara val,
exempelvis genom att välja leveranstider då flera hushåll i området får leverans. Att erbjuda alternativ
till privatägd bil, som bilpoolstjänster, kan också vara ett sätt att minska bilanvändningen hos gruppen.
Liv utan bil i innerstaden. I denna grupp finns de som huvudsakligen går, cyklar eller åker kollektivtrafik. Flera i denna grupp saknar bil i hushållet. Det beror på att de av ideologiska skäl inte vill ha bil,
att de inte behöver bil, eller för att det är krångligt att äga bil när man bor i innerstaden. Alla i denna
grupp bor i innerstaden (antingen i medelstor stad eller storstad) och har gång- och cykelavstånd till
service och handel, inklusive mataffärer. I denna grupp finns både barnfamiljer och singelhushåll.
Många kompletteringshandlar flera dagar i veckan i fysiska butiker dit de går eller cyklar. E-handel av
mat är inte enbart tidsbesparande för dem utan möjliggör också en (fortsatt) vardag utan bil. För denna
grupp är det viktigt med en stadsstruktur som uppmuntrar ett fortsatt bilfritt liv. Bra gång- och
cykelinfrastruktur och kollektivtrafik är viktigt, liksom en lokaliseringsordning som prioriterar nära
avstånd mellan hem, arbete och serviceinrättningar. Det kan också vara relevant med bilpoolstjänster
för att möta eventuellt behov av bil för enstaka ärenden som utflykter till landet eller liknande.
Inköpsresenärerna. I denna grupp finns de som gör en extraresa för att handla mat och/eller för att
hämta matkassar, utöver e-handeln. Det finns olika anledningar till att särskilda inköpsresor görs.
Några föredrar att gå, cykla eller åka kollektivtrafik till arbetet men behöver bilen till handla mat eller
hämta upp förbeställda matkassar. Några handlar i en affär som inte ligger på vägen mellan arbetet och
hemmet och behöver därför köra en extrarutt för att hämta eller handla. Extraresor görs också ifall man
har glömt något sist man handlade som man inte kan vänta med att handla. Det kan också bero på att
man inte har tid att handla i veckorna utan gör inköpsresor på helgen.
Kunder som handlar färdiga matkassar behöver komplettera med andra matvaror som inte ingår i
matkassen. T.ex. mat till helg och fest (som att komma på att man vill grilla på kvällen om vädret
tillåter), frukostmat, ingredienser till bakning samt andra hushållsvaror. Extraresor kan tolkas som en
negativ sekundäreffekt av e-handel eftersom det innebär att både godstransporten och hushållets
transporter genomförs. För att minska energianvändningen i form av bilresor och godstransporter i
denna grupp behöver de ha tillgång till livsmedelsbutiker nära hemmet så att extrainköpen kan göras
med cykel eller gång. Även incitament som påverkar individens inköpsbeteende så att extrainköp kan
undvikas kan vara relevant, t.ex. genom riktad marknadsföring. Det kan handla om möjligheter att
komplettera online-köpet nära leverans.

3.3.3.

Antal inköpsresor

Figur 1 baseras på resedagböcker från 17 informanter och visar deras inköpsresor under en veckas tid
med olika färdmedel. Åtta inköpsresor under tre kilometer genomfördes med bil, lika många till fots
och en med cykel. Fyra inköpsresor mellan fyra till sex kilometer genomfördes med bil, en till fots.
Fyra inköpsresor som var längre än 11 km genomfördes med bil. Inga inköpsresor mellan 7–10 km
genomfördes under veckan då informanterna fyllde i resedagboken. Denna visualisering av
inköpsresor användes till modelleringen som beskrivs i kapitel 5 och 6.
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Figur 1. Antal inköpsresor per färdmedel och avstånd till affären under en vecka. Baseras på
resedagböcker från 17 personer.

3.4.

Slutsatser

Intervjustudien med potentiella och befintliga e-handelskunder visar att e-handel av mat kan vara
fördelaktigt för de enskilda individerna. Många uppskattar att de slipper gå i affärer och att det sparar
tid. Förvånande många uppgav att de e-handlar med anledning av att det underlättar att göra livsstilsrelaterade inköp: hälsosam mat, varierad kost, vegetariska alternativ eller närproducerad och/eller
ekologiska varor. E-handeln möjliggör enligt kunderna en struktur i inköp och matkonsumtion som de
uppskattar. Flera menade att färdiga matkassar erbjuder ny inspiration till matlagningen.
Deltagarna i fokusgrupperna uppger liknande fördelar och är generellt positivt inställda till att handla
mat på nätet. Men de framhåller också nackdelar med e-handeln. Oro om varornas kvalitet uttrycks.
Många menar också att matinköp är en meningsfull aktivitet för dem. Ett rikt utbud av butiker i sitt
närområde gör e-handeln mindre intressant. Den geografiska kontexten visar sig vara viktig för att
förstå incitament till val av kanal för inköp. matinköpskanal. Var man bor påverkar både möjligheter
att resa på olika sätt och tillgång till fysiska butiker och olika typer av e-handelstjänster. Slutligen
ifrågasätter flera om den godstrafik som eventuellt inköp leder till är miljövänliga, särskilt om de
själva cyklar, går och åker kollektivt till vardags.
Potential att minska energianvändningen med e-handel finns särskilt för personer som redan idag
huvudsakligen går, cyklar eller åker kollektivtrafik till och från arbetet men som gör matinköp med
bil, alternativt redan e-handlar men gör många matinköp med bil ändå. Om de kan handla mer när de
ändå handlar på nätet skulle det kunna minska antalet transporter med bil. Ett ökat antal inköpstillfällen via nätet riskerar dock att antalet leveranstillfällen och därmed godstrafiken ökar. E-handel
kan dock ha en indirekt positiv effekt då personer utan bil kan fortsätta att klara av vardagens
aktiviteter utan bil. Det är således viktigt att det finns ett brett utbud av service och handel i innerstäderna för att människor ska kunna kompletteringshandla nära hemmet.
Att e-handel av mat inte uppenbart sparar in på fler resor än det faktiskt gör beror på att inköp ofta
sker i samband med andra resor; från arbete och till och från fritidsaktiviteter. E-handel eliminerar då
bara ett stopp på vägen. Matvaror till särskilda tillfällen (grillning, kalas, bakning) genererar ofta
extraresor. Färdiga matkassar förutsätter att övriga matvaror köps in. Vissa e-handelsbutiker erbjuder
dock både fullsortiment och färdiga matkassar vilket några av informanterna utnyttjar.
Det finns förstås både likheter och skillnader mellan potentiella och befintliga e-handelskunders
mobilitetsmönster och preferenser för hur matinköp sker och kan ske. För att synliggöra vilken roll
e-handel spelar eller kan spela för ett hållbart resande har intervjupersonerna grupperats i mobilitetstyper. För grupperna Hållbart i stort och Bilen till jobbet sker inköpsresor med bil, ofta till
stormarknader och på vägen hem från jobbet. Gruppen hållbart i stort bor i innerstaden och arbetar
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nära hemmet vilket gör att de kan gå och cykla till arbetet till skillnad från gruppen bilen till jobbet där
många bor i förorter och behöver bilen till jobbet. I båda grupper finns dock potential att minska
bilresor för inköp genom att ersätta resan till stormarknader med e-handel. I tabell 1 sammanställs
mobilitetstyperna för potentiella respektive befintliga e-handelskunder.
Tabell 1. Sammanställning mobilitetstyper.
Potentiella
kunder

Kännetecken

Kan e-handel minska bilresor för
gruppen?

Hållbart i stort

Cykel och kollektivtrafik till
arbetet. Inköpsresor sker med bil.
Veckohandlar. Stormarknader ett
viktigt element i livspusslet.

Ja. Kan minska bilresor till
stormarknader.

Cyklist i staden

Cyklar mest. Matinköp beskrivs
som upplevelse i sig självt, t.ex.
värdefullt för barn. Attraheras inte
av e-handel.

Redan låg bilanvändning. Kan
minska behovet av att skaffa bil i
framtiden.

Kör bil när det
passar

Reser främst med bil. Något äldre
än ”cyklist i staden”. Tycker om
att handla i fysiska butiker.
Försöker begränsa sitt bilåkande.

Nej. Snarare kan tillgång till
livsmedelsbutiker på gång- och
cykelavstånd från hemmet
minska antalet bilresor i stort.
Hemleverans av egenplockad
matkasse genom cykelbud/elbil
kan också vara ett alternativ.

Bilberoende
förortsbo

Bor i förort/landsbygdsnära tätort
eller kranskommun. De flesta
ärenden utförs med bil. Handlar
veckovis på stormarknad vilket
upplevs som tråkigt. Vill stötta
den lokala butiken.

Ja, det kan minska en extraresa
till stormarknaden. Lokalbutiken
som utlämningsställe kan vara
attraktivt.

Bilen till jobbet

Reser främst med bil. Bor i förort/
landsbygdsnära
tätort/kranskommun. Handlar på
stormarknader och på väg hem
från jobbet.

Ja, men främst om resorna till
och från arbetet kan utföras med
annat än bil, alternativt om
matkassar hämtas upp i butik på
vägen hem (ingen extra
inköpsresa).

Multimodala
resenärer

Gång och cykel i huvudsak men
använder bilen ibland, till jobb
och andra ärenden. Hämtar
ibland upp beställd mat med bil.
Val av handel/inköp styrs av
ideologier kring kost och
matproduktion.

Ja, kan minska bilresorna
ytterligare. Tillgång till
livsmedelsbutiker på gång- och
cykelavstånd från hemmet kan
minska bilresor generellt.

Liv utan bil i
innerstaden

Går, cyklar eller åker kollektivt.
Bor i innerstad. Många saknar bil
i hushållet.

Inte i dagsläget. Redan låg
bilanvändning. Kan minska
behov av att skaffa bil i
framtiden.

Inköpsresenärerna

Generellt bilburen. Reser extra
för att handla mat utöver ehandeln eller för att hämta upp
kassar.

Ja, genom att komplettera
online-köpet nära leverans, samt
tillgång till livsmedelsbutiker på
gång- och cykelavstånd från
hemmet.
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Sammanställningen visar att olika mobilitetstyper har olika förutsättningar att minska sina transporter
till följd av e-handel av mat. I vissa fall är e-handeln i sig en viktig faktor, medan det i andra fall
behövs andra åtgärder som snarare kan kopplas till stadsplanering, som lokalisering av butiker,
bostäder och service. Vi ser att för de personer som redan reser hållbart, men använder bilen till
matinköp, kan e-handeln spela en stor roll. E-handeln är en pusselbit som kan bidra till att framförallt
stadsbor kan klara av vardagen utan egen bil. För att personer på landsbygden eller den stadsnära
landsbygden ska kunna leva bilfritt behövs fler åtgärder än tillgång till e-handel.
Mobilitet handlar inte enbart om att fysiskt förflytta sig utan förväntas också bidra till personlig frihet
och självförverkligande (Urry and Sheller, 2006). Många av de intervjuade e-handelskunderna talar
om deras vardagsmobilitet och aktiviteter i termer av meningsfullhet, meningslöshet, tråkigt och roligt.
Flera informanter menade att de hade brist på tid, snarare än brist på pengar. Flera uppger att de har
relativt god ekonomi vilket gör det möjligt för dem att betala för tjänster som kan förbättra deras
livskvalitet. Åkerlund (2017) benämner detta som en livsstilsstrategi vilket domineras av ideal som
lycka, livskvalitet och fullkomlighet. Istället för att minska ner antalet resor, innebär e-handel av mat
att informanterna slipper ägna sig åt oönskade aktiviteter såsom att handla med små barn eller stå i kö i
mataffärer.
Resultatet från studien om potentiella och befintliga kunder ger insikt och fördjupad kunskap om hur
e-handel påverkar eller kan påverka så väl inköpsbeteende som transportbeteende. Genom att jämföra
e-handelkundernas inköpsresor med resebeteendet hos personer som inte e-handlarkan vi få en
uppfattning om e-handeln kan vara energibesparande.
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4.

Energieffektiva distributionslösningar för attraktiva e-handelserbjudanden

4.1.

Introduktion

I detta kapitel beskrivs delstudien som syftar till att utveckla fördjupad kunskap om e-handelserbjudanden och distributionslösningar för ”sista milen” ur ett företagsperspektiv. Syftet är att öka
kunskapen om hur e-handeln förändrar gränssnittet mellan kund och företag, hur det påverkar
transportarbetet och vilka utmaningar som finns för att skapa energieffektiva distributionslösningar för
”sista milen”. E-handeln innebär att hemleverans ökar i omfattning och att ”sista milen” innebär
distribution till kunder. Målet med delstudien är att bidra till ökad kunskap om energieffektiv
distribution.
Projektet som helhet fokuserar på hur e-handeln förändrar inköpsresor och ”sista milen” för företag då
nya leveranssätt till kunderna utvecklas. Med utgångspunkt från konsumenten/ resenären/ kunden
definieras här begreppet Erbjudande, som är en beskrivning av: Vilken vara och tjänst erbjuds
kunden? Erbjudanden karaktäriseras så att människors preferenser kring erbjudanden kan analyseras
och transporten för ”sista milen” kan analyseras och användas som underlag för energiberäkning.
E-handelserbjudanden som finns i Sverige idag kartläggs och beskrivs med avseende på faktorer som
påverkar attraktivitet och transporteffektivitet. Vilka aktörer erbjuder e-handel av livsmedel och hur
ser dessa erbjudanden ut i form av typer av varor, leveranssätt, servicegrad och flexibilitet? (Vad
erbjuds, kap. 4.3). Med utgångspunkt från kartläggningen görs en fördjupad fallstudie som fokuserar
på olika leveranssätt och distributionslösningar för ”sista milen”. Förutsättningar för hemleverans av
matvaror som uppfyller attraktivitet och energieffektivitet beskrivs. (Hur realiseras erbjudanden, kap.
4.4). Fokus i fallstudien har varit erbjudanden som motsvarar fullt butikssortiment, s.k. fullsortiment,
och matkassar med recept, s.k. middagslösningar. Slutligen redovisas faktorer som påverkar
energieffektivitet (kap. 4.5) och en analys av energieffektivitet m.h.t. en regional kontext (kap. 4.6).
Studien inkluderar litteraturöversikt, web-scanning och fallstudie. Fallstudie är en metod som kan
användas för att skapa förståelse och beskriva komplexiteten i t.ex. en verksamhet, som är beroende av
ett sammanhang (Yin, 2006; Voss et al 2002; Eisenhardt, 1989). Tidigare litteratur har studerats för att
identifiera teori om hur e-handelserbjudanden realiseras, faktorer som påverkar transporteffektivitet
och utmaningar med hemleverans av mat ”sista milen”. Web-scanningen genomfördes genom en
sökning och sammanställning av information från företagens hemsidor på Internet, under perioden
november 2016–februari 2017, med syfte att skapa en översikt över de erbjudanden som finns på den
svenska marknaden.
Fallstudien inkluderar fem företag med olika inriktning som erbjuder e-handel av livsmedel samt ett
transportföretag och genomfördes från och med november 2016 till och med maj 2017. Intervjuerna
har legat till grund för att identifiera utmaningar med transport för hemleverans och utlämning av mat,
och en analys av hur dessa kan mötas, samt vilka förutsättningar som krävs för energieffektiva
distributionslösningar. Intervjustudien är avgränsad till att handla om fullsortiment och
middagslösning. Dessa typer av inköp har störst potential att ersätta inköpsresor med bil och står för
en stor andel av omsättningen och är därmed mest intressant med hänsyn till energieffektivisering.
Studien har tillämpat en abduktiv metod, där teori från litteraturen används för att utforma fallstudien,
och har även varit ett komplement i analysen av datamaterialet. Här presenteras dock resultatet av
litteratur och empiri separat som kap. 4.2 resp. 4.3 och 4.4.

4.2.

Litteraturöversikt e-handel av livsmedel och transporteffektivitet

Här sammanfattas litteratur som beskriver e-handelslogistik och distribution av livsmedel och vilka
utmaningar som finns för att skapa energieffektiva distributionslösningar.
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4.2.1.

E-handelserbjudanden om livsmedel

Det krävs nya strategier för lagerstrukturer, transport och distribution för aktörer som använder flera
säljkanaler, såsom fysiska butiker och internet. Hübner m.fl. (2016) beskriver en modell för hur dessa
aktörer kan utforma sin försörjningskedja. Vid e-handel flyttas aktiviteter som vid traditionell handel i
fysisk butik utförs av kunden över till det säljande företaget (butiken). Företaget utför plock av varor,
packning av varor och vid hemkörning även transporten (Prenkert m.fl. 2016). Tittar man ur de
säljande företagens, dvs. butikernas, synvinkel finns det olika sätt att realisera erbjudanden om
livsmedel på internet. Varorna kan plockas på olika ställen; i butik eller på en separat plats, speciellt
anpassad för plockning. Plockning kan också utföras på befintligt centrallager (Hübner m.fl. 2016).
Transporterna kan utföras i egen regi eller av företag som är specialiserade på transporter
(Vaneslander m.fl. 2013).
Vid e-handel av livsmedel är det huvudsakligen tre leveranssätt som används; a) avhämtning i butik,
b) hämta på ett utlämningsställe eller c) hemleverans. Det som är mest efterfrågat av kunderna är
hemleverans. Detta innebär en potential för minskade inköpsresor men skapar nya utmaningar för
företagen. Företagen har möjlighet att genom effektiv logistik erbjuda energieffektiva transportlösningar som kan ersätta mer ineffektiva inköpsresor. När det gäller godstransporterna mellan
leverantör till återförsäljare utgör den ”sista milen” av transportkedjan den minst effektiva delen, som
dessutom ofta sker i tätbebyggd miljö (DG Move, 2012). Försörjningskedjor för sista milen beskrivs i,
t.ex. Vanelslander m.fl. (2013), Hübner m.fl. (2016) och Yrjölä (2001).

4.2.2.

Transporteffektivitet

Transporteffektivitet handlar om att utnyttja resurser i transportsystemet på ett effektivt sätt,
(McKinnon, 2015a; McKinnon, 2015b), där ökad transporteffektivitet ofta innebär både en minskad
kostnad och minskad miljöpåverkan. McKinnon och Ge (2004) presenterar fem indikatorer för
transporteffektivitet: fyllnadsgrad, tomkörning, bränsleeffektivitet, tidsutnyttjande av fordon och
avvikelser från plan. Det finns många faktorer som påverkar transporteffektivitet, från rent operativa
faktorer till övergripande omständigheter som skapar olika förutsättningar. Arvidsson m.fl. (2013)
beskriver transporteffektivitet med avseende på förare, fordon, rutt, utnyttjandegrad, förpackning,
leverans, trafikslag, koordination, regleringar och drivkrafter. Vid distribution i en urban miljö är
kontexten avgörande. Browne m.fl. (2001) beskriver tre faktorer som avgör antalet leveranser ett
fordon kan utföra under en specifik tidsperiod: befolkningstäthet, trafikförhållanden och
lossningsförhållanden. I storstäder kan det vara svårt att hitta lämpligt ställe att parkera för lossning.
Energieffektivitet för godstransporter kan beskrivas som energianvändning per kilometer, där
energianvändning avgörs av tre faktorer: fordonet, föraren och yttre omständigheter, enligt
Liimatainen och Pöllänen, (2010). Dessa faktorer liknar effektivitetsmåtten fordonseffektivitet,
förareffektivitet och rutteffektivitet, som presenteras av Leonardi och Baumgartner (2004).
Fordonseffektivitet inkluderar bränsleförbrukning, däck, aerodynamik och drivlina. Förareffektivitet
handlar om förarbeteende som påverkar bränsleförbrukning. Yttre omständigheter som påverkar
energianvändning är t.ex. trafikförhållanden, vägförhållanden och väderförhållanden. Rutteffektivitet
handlar om körd sträcka per leverans som påverkas av t.ex. ruttval och fyllnadsgrad. För att utvärdera
energieffektivitet för ”sista milen” distribution vid e-handel kan mått som energianvändning per
leveranstillfälle vara användbart.

4.2.3.

Distributionslösningar för ”sista milen”

Det finns aspekter som skiljer sig mellan e-handel och traditionell handel; vid e-handel finns
utmaningar såsom t.ex. tidsfönster för leverans, misslyckade leveranser, och produktreturer
(McKinnon m.fl. 2015). För varugruppen livsmedel är det främst tidsfönster för leverans och
misslyckade leveranser som är stora utmaningar. Returer är inte aktuellt, om en vara är dålig så ersätts
den vid nästa leverans. Dessutom ställer varugruppen livsmedel höga krav på transporten; det ska vara
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ett rent utrymme för livsmedel som dessutom uppfyller krav på lämplig temperatur fram till kund
(t.ex. kyl- och frystemperatur).
Företag strävar efter hög transporteffektivitet för att skapa kostnadseffektivitet och uppfylla miljömål.
Körsträckan påverkar kostnaden för sista-milen leveransen (Vanelslander 2013). Kostnadseffektivitet
kan öka genom att minska medelsträckan per kund och öka antalet stopp (hos kunder) per timme
(Punakivi och Saranen, 2001). Antalet stopp är kopplat till kundtätheten. En hög kundtäthet skapar
förutsättningar för minskade kostnader och effektiva rutter (Yrjölä, 2001 och Boyer m.fl., 2009).
Möjligheten att skapa effektiva rutter beror också på flexibilitet i leveranstidpunkter eftersom smala
tidsfönster skapar mer begränsade förutsättningar vid ruttoptimering (Lundgren et al, 2008). Olika
studier har analyserat hur tidsfönster påverkar körsträcka och kostnadseffektivitet. Med bredare
tidsfönster minskar körsträckan per kund och kostnadseffektiviteten ökar (Boyer, 2009; Punakivi och
Saranen, 2001). Företag som säljer livsmedel kan använda prissättning för att uppmuntra kunder att
välja bredare tidsfönster, men även till tider då trafikförhållanden är mer gynnsamma (Cairns, 2005).
En möjlighet för företagen att skapa flexibilitet för leveranstidpunkt är s.k. obemannad mottagning
(t.ex. Karlsson, 2008). Detta kan lösas genom leverans- eller mottagningsboxar. Detta har prövats
internationellt i större utsträckning än i Sverige (se t.ex. Kämäräinen m.fl. 2001; Punakivi m.fl. 2001;
Siikavirta m.fl. 2003). Leveransboxar är lådor som kan hålla rätt temperatur och som lämnas vid
leveransadressen. Mottagningsboxar är lådor som finns hos mottagaren där matkassen kan levereras
som bibehåller temperaturen på varorna. Det innebär dock investeringskostnader som kan vara svårt
att motivera, även om transportkostnaden kan minska vid obemannad mottagning (Kämäräinen m.fl.,
2001). Volymen är avgörande för om investeringskostnaden för lådorna kan motiveras (Fernie m.fl.
2010).

4.3.

Översikt av erbjudanden inom e-handel av livsmedel i Sverige

4.3.1.

E-handelns utveckling

Andelen livsmedel som köps via web i Sverige idag är endast 1,4 procent, men omsättningen har ökat
kraftigt de senaste åren. Tillväxttakten i Sverige för e-handel av livsmedel är mycket stark. Prognosen
för omsättningen 2016 är 5,7 miljarder kronor, vilket innebär en fördubbling av omsättningen på två
år. Det finns flera skäl att tro på en fortsatt stark tillväxt. I samhället finns en allt större vana vid
digitaliserade tjänster och de senaste årens tillväxt har inneburit en ökad marknad för tjänster som
underlättar människors vardag. Tillväxten märks också när man studerar befintliga erbjudanden och
aktörer i Sverige. Under projektets gång har e-handelserbjudanden utvecklats, både i omfattning och
karaktär och med fler aktörer på marknaden. I nuläget presenteras stora satsningar på investeringar för
att möta en förväntad ökad efterfrågan. I följande avsnitt presenteras en översikt av erbjudanden som
baseras på en web-sökning under november 2016–februari 2017. Det är inte en komplett bild av ehandelserbjudanden men visar ändå vilken bredd det finns i utbudet.

4.3.2.

Aktörer och utbud

I Sverige finns det tre stora livsmedelsgrossister som dominerar och står för 85 procent av marknaden.
Den största är ICA som står för ca 50 procent, den näst största är Coop med ca 20 procent och den
tredje är Axfood med ca 16 procent av marknaden. Bland de mindre aktörerna är Bergendahls störst
med ca 7 procent, Lidl har ca 4 procent och Netto drygt 2 procent (DLF, 2016). Dessa aktörer har
totalt ca 3 300 butiker i Sverige.
Det finns ett flertal aktörer som erbjuder livsmedelsförsäljning via web-butiker; dels företag som
enbart har web-försäljning och dels butikskedjor som använder web såväl som fysiska butiker som
säljkanaler.
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Utbudet varierar från välsorterade fullsortiment till väldigt specialiserade utbud. Med fullsortiment
menas ett brett utbud av matvaror, liknande det som finns i större livsmedelsbutiker. Detta kallas även
lösplock, då det består av att plocka ihop olika produkter från ett brett utbud. Det finns också
erbjudanden om specialiserade sortiment, såsom ekologiska produkter, frukt, grönsaker, fisk, kött,
delikatesser, vin och torra varor. Det finns även middagslösningar som innehåller recept och
ingredienser till måltider med olika inriktning. Antalet inköp av middagslösningar motsvarar ungefär
samma storleksordning som antalet inköp från lösplocksbutiker på webben (47 % resp. 53 %; Svensk
Digitalhandel, 2016). Web-försäljning av fullsortiment har dock ökat mera de senaste åren.
Fullsortiment erbjuds både av aktörer som specialiserat sig på försäljning via web, såsom Mathem och
mat.se, och de stora livsmedelskedjorna som erbjuder försäljning via web-butiker utöver sina fysiska
butiker, såsom ICA, Coop, Willys och Citygross. Mathem använder Bergendahl som grossist medan
mat.se är en del av Axfood. Middagslösningar erbjuds både av aktörer som specialiserar sig på
middagslösningar, såsom Linas matkasse och Middagsfrid, och aktörer som dessutom erbjuder fullt
sortiment, såsom ICA och Citygross.

4.3.3.

Leveranssätt och service

Samtliga leveranssätt, a) avhämtning i butik, b) hämta på ett utlämningsställe eller c) hemleverans, är
representerade bland erbjudanden i Sverige. Enligt Svensk Digital Handel (2017) önskar 70 procent av
de som e-handlar livsmedel hemleverans av varorna. Även om trenden är ett ökat utbud och service så
kan det vara begränsade möjligheter att få hemleverans på mindre orter. Här erbjuds främst utlämning
vid butiker. I storstäder och tätbefolkade delar av en region finns ett stort utbud av hemleverans.
Servicenivån är generellt högre i storstäder och mer tätbefolkade delar av en region. I storstäder finns
möjligheter att få sin leverans samma dag och i större städer med bara en dags framförhållning. För
fullsortiment är det vanligt med nästa-dagsleveranser vilket innebär att kunden måste lägga sin order
innan midnatt för att få leverans påföljande dag. Tidsfönster för leveransen varierar mellan aktörer och
i olika delar av en region och varierar mellan 1 timma och flera timmar.

4.3.4.

Sammanfattning av översikt

Scanningen av erbjudanden sammanfattas i Tabell 2.
Tabell 2. Översikt av erbjudanden enligt information från företagens hemsidor (nov 2016 - feb 2017).

ICA
Coop
Citygross
Willys
Hemköp
Mathem
Mat
Matsmart
Linas
matkasse
Middagsfrid
Gröna kassen
Mat och Ro
Matkomfort

Butiker &
on-line
x
x
x
x
x

On-line

x
x
x
x

Begränsat Middagssortiment lösning
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

Årstiderna
Familyfood

x
x

FoodMonkey
Gastrofy

x
x

VTI rapport 977

Fullsortiment
x
x
x
x
x
x
x

x

x*

Hemleverans
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
Kockförberett
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

Hämta i
butik
x
x
x
x
x

Hämta

x
x

Oklart var

x
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4.4.

Företagsperspektiv på e-handel och hemleverans av livsmedel

Här presenteras resultaten från intervjustudien. Syftet är att beskriva hur erbjudanden realiseras och
olika förutsättningar för energieffektiv ”sista milen” distribution. Här beskrivs transporten från
plockning till kund och förutsättningar för transport- och energieffektivitet i en regional kontext.

4.4.1.

Aktörer och utbud

Studien inkluderar fem företag med olika inriktning som erbjuder livsmedel på internet. Tre av
aktörerna är specialiserade på web-försäljning, medan två aktörer erbjuder både webförsäljning och
har ett butiksnät. Fyra av aktörerna erbjuder ett fullt sortiment medan två erbjuder middagslösningar.
Transportleverantören utför transporter åt två av de intervjuade aktörerna. En fördjupad analys av
skillnader mellan fullsortiment och middagslösning beskrivs i (Rogerson och Karlsson, 2017).
Det är skillnad på utbud i olika delar av Sverige och olika regioner. I storstäder och tätbefolkade delar
av en region finns det många alternativa erbjudanden och ett brett utbud för konsumenterna. Det krävs
förstås ett visst kundunderlag för att det ska vara företagsekonomiskt möjligt att erbjuda
hemleveranser.

4.4.2.

Utmaningar med varugruppen livsmedel

Varugruppen livsmedel innebär speciella utmaningar ur transportsynpunkt. De tre viktigaste är: många
orderrader per leverans, krav på färskhet vid leverans samt olika temperaturkrav under transporten.
Många orderrader per leverans: Detta innebär att plockning inte är repetitivt. Detta hanteras i nuläget
framförallt genom manuell plockning. Olika typer av varor med olika temperaturkrav ska kombineras i
en och samma leverans. Detta hanteras främst genom packning i separata enheter med olika storlek
och användning av separata boxar för olika temperaturzoner.
Färska produkter vid leverans: Det är höga krav på att produkterna ska vara färska och fräscha vid
leverans, t.ex. frukt och grönsaker såsom bananer, tomater och svamp är ömtåliga och blir snabbt
sämre i kvalitet. Detta hanteras främst genom: kort tid mellan plockning och leverans, kort tid mellan
leverans från grossist till plockning och så små lager som möjligt. Detta innebär även höga krav på
produkterna från grossisten. Dåliga varor returneras inte, men ersättning kan t.ex. erbjudas vid nästa
leverans genom rabatt eller ersättningsvara. Det sker även kvalitetskontroll vid plockning. Det finns
exempel på web-butiker som erbjuder frukt och grönt av andrasortering till reducerade priser.
Olika temperaturzoner för olika varor i samma leverans: Detta innebär att det inte går att kombinera
alla varor för en leverans i samma enhet under transporten. Varor som ska transporteras i olika
temperaturer packas i olika lådor. Detta innebär även att det är en stor fördel om kunden är hemma och
kan ta emot varorna direkt vid leverans.
En fördjupad analys av utmaningar med varugruppen livsmedel för ”sista milen” transporter redovisas
i (Rogerson och Karlsson, 2017).

4.4.3.

Plockning av matvaror

Olika aktörer har olika struktur för både antal och lokalisering av plockställen. De stora
livsmedelskedjorna som erbjuder både web och butiksförsäljning kan använda sina butiker till
plockning. Företag med enbart web-försäljning använder plocklager som även kallas darkstore.
Plock i butik kan genomföras på olika sätt. Vanligt är att plockning genomförs vid sidan av kunder i
butiken. Det innebär att en person går runt och plockar varor från hyllorna, typiskt åt flera kunder
samtidigt. En fördel med plock i butik är att befintliga resurser kan utnyttjas, medan en nackdel är att
plockning konkurrerar om yta och varor med kunder i butiken.
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Plocklager är ett lager som är anpassat för plockning till privatpersoner (som även benämns
darkstore). Plocklager kan vara utformat för manuell eller automatiserad plockning. Ett plocklager
med manuell plockning påminner om en traditionell butik, med hyllor med livsmedel, med skillnaden
att hyllorna inte är anpassade för att visa upp varorna som i en vanlig butik. Personal plockar varor
från hyllorna till flera kunder samtidigt, t.ex. i en vagn med lådor, i papperskassar för kundernas varor.
Frysta och kylda varor plockas separat. I andra länder finns automatiserade system med robotliknande
plockning. När den här rapporten skrivs, drygt ett år efter datainsamlingen, presenteras planer på
investeringar i Sverige där lager med robotsystem för plockning ingår (Ny Teknik, 15 maj 2018).

4.4.4.

Leveranssätt

Ur ett kundperspektiv finns det tre olika leveranssätt; a) avhämtning i butik, b) hämta på ett
utlämningsställe eller c) hemleverans.
Avhämtning i butik: För fullsortiment och middagslösningar som plockats i butik, är det relativt
vanligt att hämtning görs inne i butiken eller vid butiken. Vid hämtning i eller vid butik finns det olika
lösningar, t.ex. skåp, och drive through, Drive through innebär att kunden kör nära med bilen och
hämtar sina varor utan att behöva gå in i butiken.
Hämtning vid utlämningsställe: Ett utlämningsställe behöver vara specifikt anpassat för att hantera
temperaturkrav som ställs på fullsortiment och middagslösning. Ett alternativ som inte kräver några
större investeringar är tillfälliga utlämningsställen, t.ex. en lastbil som står på en viss plats (t.ex. en
parkeringsplats) under ett utsatt tidsfönster. Det finns inte så många exempel på utlämningsställen i
Sverige, men är mer vanligt i andra länder såsom England och Frankrike.
Hemleverans: Hemleverans innebär att varorna levereras till kundens hemadress, oftast med en lätt
lastbil som transporterar varorna till flera mottagare i en distributionstur. Bemannad mottagning
innebär att någon måste vara på plats och ta emot leveransen.
Bemannad resp. obemannad mottagning: Vid hemleverans och utlämning finns det flera olika
varianter av obemannad mottagning. Vid leverans av livsmedel i Sverige är det relativt vanligt att
kunden accepterar att företagen lämnar matkassen på tröskeln om kunden inte är hemma. I Sverige har
även två innovativa varianter testats; dels leverans in i bostaden (kylskåpet), dels leverans i
bagageutrymmet till kundens bil, med hjälp av tillträde genom digitalt lås. En annan möjlighet, där det
sker viss utveckling i Sverige idag, är gemensamma utrymmen för mottagning av e-handelsleveranser
inom t.ex. en bostadsrättsförening.

4.4.5.

Distribution ”sista milen”

Olika aktörer har olika strategier för plockning vilket också påverkar förutsättningar för distribution
till kunden. Antalet plockställen och lokalisering i förhållande till leveransområde skiljer sig mellan
olika företag. Det finns mindre närbutiker såväl som stormarknadsbutiker som erbjuder hemleverans i
lokalt i tätorten/ staden. Det finns aktörer som har ungefär samma erbjudande i flera regioner via en
gemensam web-butik och som har plockning på ett fåtal ställen, vilket innebär att ett plockställe
försörjer ett större geografiskt område.
Plockning i butik och lokalt leveransområde: Det finns mindre närbutiker som har plockning i butik
och hemleverans lokalt i samma stad. Det finns stora livsmedelsbutiker typiskt i externhandelsområden som har plockning i butik som erbjuder hemleverans i hela tätorten/ staden. Varje butik kan
försörja ett lokalt område. I detta fall innebär transporten för hemleveransen en distributionsrunda från
butik till ett antal kunder, oftast med lätt lastbil.
Plockning i plocklager och regionalt eller nationellt leveransområde: För leveransområden relativt
nära plocklager distribueras matleveransen direkt till kunderna från plocklagret med en lätt lastbil som
är anpassad för leverans i bostadsområden. Detta gäller främst i storstadsområden. För leveransområden på längre avstånd från plocklagret samlastas större sändningar till en s.k. spridningspunkt
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närmare kunderna, där godset lastas över på mindre lastbilar som distribuerar till kunder. Det finns
också exempel på s.k. omlastningspunkter, som innebär att godset packas om på ett nytt sätt närmare
kunden (sammanför varor som ska till samma mottagare). Att använda större lastbilar för långväga
transporter och starta distributionsturen närmare konsumenten är en strategi som bidrar till mer
energieffektiv transport.
Transport i egen regi eller med hjälp av tredje part: Företag kan utföra transporten i egen regi eller
köpa in tjänsten från en tredje part som är specialiserad på transporter. Egna lastbilar ger marknadsföringsfördelar, genom att företagets varumärke blir synligt vid leveransen och mötet med kunden.
Företag med få eller oregelbundna hemleveranser kan anlita transportleverantörer som då kan använda
lastbilarna till annat under övrig tid.

4.4.6.

Hemleverans med hög service är en transportutmaning

Det är en stor utmaning att skapa transporteffektivitet och samtidigt hög service till kunderna. Hög
service innebär att det är möjligt att få leveransen med kort framförhållning från beställning, alla
veckodagar, gärna inom ett smalt tidsfönster, med hög precision. För att skapa effektiva rutter ska
företagen ha så stor frihetsgrad och flexibilitet som möjligt vid transportplanering och ruttoptimering.
Alla servicekrav innebär begränsningar vilket försämrar förutsättningar för transporteffektivitet.
Företagen möter dock denna utmaning genom att anpassa servicegraden beroende på kundunderlaget.
För att skapa effektivitet kan företag använda förutbestämda tidsfönster. På mindre orter erbjuds t.ex.
leverans en viss veckodag medan i storstäder och tätbefolkade delar av regioner erbjuds hemleverans
samtliga dagar.
Företag använder också överlappande tidsfönster, vilket innebär att två kunder som valt olika tidsfönster ändå kan få sin leverans i samma rutt. Flera aktörer tillämpar förhållandevis breda tidsfönster
(på två eller flera timmar) vid beställning men återkommer med en precisering av leveranstid under
leveransdagen när leveransbilens rutt är bestämd.

4.5.

Faktorer som påverkar energianvändning för ”sista milen”

Kartläggningen och fallstudien i de föregående avsnitten kan sammanfattas i följande lista av faktorer
som påverkar förutsättningar för distribution ”sista milen”.
•
•
•

•

•
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Utbud
o Utbud: Fullsortiment; Middagslösning; Specialsortiment
Aktörer:
o Aktörer: Specialiserad på webförsäljning; Aktörer med butiks- och webförsäljning
Plockning:
o Typ av plockställe: I butik; Specialiserade plocklager; Befintliga centrallager
o Lokalisering av plockning: Centralt; Vid externhandelsområde; Utanför stad
o Antal plockställen: 1 (helt centraliserad plockning); 2–3 (regional plockning); många
(lokal plockning)
Leveranssätt:
o Hemleverans: Bemannad; Obemannad
o Hämtning: I butik
o Utlämningsställe: Fast utlämningsställe; Mobilt utlämningsställe
Service:
o Framförhållning: Samma dag; Nästa dag; Mer än två dagar
o Flexibilitet: Varje veckodag; En viss veckodag; Valbara tidsfönster; Förutbestämt
tidsfönster
o Tidsfönster: En timme eller mindre; Flera timmar
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Transportutförande:
o Utförande-resurser: Egna bilar; Transportleverantör
o Fordonstyp: olika miljöklasser

Utbud: Olika utbud innebär olika förutsättningar för distribution. Det finns erbjudanden som t.ex.
enbart inkluderar torrvaror eller specialvaror (t.ex. konserver, vinlådor). Då behöver transporten inte
anpassas med hänsyn till krav på färskhet och temperaturzoner. Leverans kan ske samordnat med
andra paketflöden och levereras via utlämningsställen som används för andra varugrupper. Lösplock
och middagslösningar innehåller varor som är känsliga vilket innebär höga krav på transporten som
ger begränsade möjligheter till samordning med andra varuflöden.
Aktörer: Flöden från grossist till kund ser olika ut om försäljning sker via enbart web-butik eller som
en del av en fysisk butik. I den här studien, som är avgränsad till transporten ”sista milen”, kan
skillnaden beskrivas som att det påverkar lokalisering av plockning, som innebär att ”startpunkten” för
”sista milen” skiljer sig för de olika erbjudandena.
Plockning lokalt, regionalt, centralt: Det finns olika strategier för plockning och hemleverans. Här
beskrivs två fall som kan ses som ytterligheter: (A) ett web-erbjudande som plockas i butik med ett
lokalt leveransområde; (B) ett weberbjudande med helt centraliserad plockning där varorna
distribueras via spridningslager innan den slutliga distributionsrutten till kunderna. I (A) används
befintliga distributionsresurser för att försörja butiken med varor. För hemleveransen tillkommer en
distributionstur från butiken till kunderna. Fall (B) kan innebära längre ”sista milen” rutter jmf med A,
pga. längre avstånd mellan distributionsturens startpunkt och (tyngdpunkten i) leveransområdet.
Samtidigt elimineras distribution till butik; vilket kan innebära en möjlig effektivisering av
transportarbetet.
Leveransalternativ: Hemleverans är för konsumenten det mest attraktiva leveranssättet men innebär
en transportutmaning för företagen. Utlämningsställen innebär möjlig samordning av transporten till
flera kunder och bra förutsättningar för hög transporteffektivitet. Utlämningsställen behöver dock vara
strategiskt placerade för att vara attraktiva för kunder och för att inte generera ineffektiva
hämtningsresor för kunden. Obemannad leverans innebär en möjlighet att öka företagens frihetsgrad
för leveranstidpunkter, som innebär bättre förutsättningar för samordning och effektiva rutter.
Service och transporteffektivitet: Energieffektiv distribution karaktäriseras av kort körsträcka per
inköp. Detta går att åstadkomma genom effektiva rutter som innebär samordning av transporten till
närliggande kunder. Hög service minskar flexibiliteten vid ruttplaneringen och skapar begränsningar,
vilket innebär att det görs en avvägning mellan servicenivå och transporteffektivitet.
Transportutförande: Fordon och bränsletyp påverkar energieffektivitet och utsläpp. Nyare fordon är
bättre, med lägre bränsleförbrukning och alternativa bränslen till den traditionella dieseln. Körstilen är
också betydelsefull, där en så bränslesnål körstil som möjligt är fördelaktig.
Storstad/ mellanstor stad/ mindre tätort: Kundunderlaget är en avgörande faktor för förutsättningar
för transporteffektivitet. En hög kundtäthet innebär möjligheter till samordnad transport till flera
kunder. Samtidigt är trängsel en utmaning för distribution i storstäder.

4.6.

Energianvändning och energieffektiviseringspotential

Här uppskattas energianvändning för olika exempel för att illustrera regionala skillnader och skapa
underlag för bedömning av energieffektiviseringspotentialen med e-handel.

4.6.1.

Energianvändning för transporter vid e-handel jämfört med butikshandel

För att göra en rättvisande jämförelse av transportarbetet vid e- respektive butikshandel bör man ta
hänsyn till hela distributionssystemet från grossist till kund, eftersom det finns olika transportupplägg
beroende på lokalisering av plockning. För e-handelserbjudanden som plockas i butik används dock
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idag befintliga distributionssystem till butik. I det fallet blir förändringen av transporten vid e-handel
jämfört med butikshandel att distributionen för hemleveransen tillkommer.
Än så länge är e-handeln en relativt liten del av total omsättning. En betydande andel av e-handeln
sker via befintliga resurser med plockning i butik och distribution från butiker till kunder. Därmed är
det motiverat att i nuläget analysera ”sista milen” vid hemleverans och ställa det i relation till
transportarbetet för inköpsresor för bedömning av energieffektiviseringspotentialen med e-handeln
idag.
Livsmedelshandeln är i förändring där omsättning för e-handeln såväl som utbudet av web-butiker och
hemleveranserbjudanden ökar starkt. Det är svårt att förutsäga vad denna förändring kommer att
innebära för butiksnät och hur distributionssystem kommer att utvecklas. Det är möjligt att butiker
kommer att ställa om sina resurser för att möta en ökad andel web-försäljning. Det är också möjligt att
nya system med centraliserade plocklager byggs ut och att fysiska butiker får ett minskat
kundunderlag.

4.6.2.

Beräkning av energianvändning för ”sista milen” för en region

Den ”sista milen” definieras som distributionsrundan som görs för att levereras vid utlämningsställe
eller hemadress. Startpunkten kan vara ett spridningslager eller en fysisk butik. Med den definitionen
kan energianvändning per inköp beräknas enligt följande:
Energianvändning för ”sista milen” per inköp:
Energi per inköp = [körsträcka (km) / antal kunder] * [Energianvändning/km]
Körsträcka = total ruttlängd för en distributionstur
(2)
Energianvändning = bränsleförbrukning (l/km) * densitet (g/l) * energiinnehåll (kWh/g) (3)

(1)

Det som avgör energianvändning enligt (1) är körsträcka och bränsleförbrukning. Avgörande för
körsträckan är avståndet mellan startpunkten och den geografiska tyngdpunkten i leveransområdet
samt avståndet mellan leveranspunkterna. Bränsleförbrukning avgörs främst av fordonstyp och körsätt.
Total energianvändning för en region kan beräknas genom att summera energin för inköp från olika
aktörer, utbud och leveranssätt. Olika aktörer har olika förutsättningar och genomsnittliga körsträckor
som också skiljer sig för olika leveranssätt. För att skapa underlag för jämförelser med inköpsresor
behöver även olika utbud särskiljas. Olika typer av inköp (fullsortiment, middagslösning, specialvaror)
har olika potential för att ersätta inköpsresor. En uppskattning av total energianvändning för alla ehandelsköp i en region kan därmed beräknas:
Total energianvändning för en region för e-handel av livsmedel:
A = mängden av alla aktörer a som erbjuder livsmedel via web-butik med leverans i regionen
U = mängden av alla kategorier av utbud i regionen
L = mängden av alla leveranssätt som erbjuds i regionen
𝑁𝑎𝑢𝑙 = antal inköp från aktör a utbud u leveranssätt l
𝐸𝑎𝑢𝑙 = energianvändning för ett inköp från aktör a av utbud u med leveranssätt l,
där Eaul beräknas för varje kombination av a, u, l enligt (1)
Total energianvändning = ∑𝐴 ∑𝑈 ∑𝐿 𝑁𝑎𝑢𝑙 ∗ 𝐸𝑎𝑢𝑙

(4)

Att beräkna total energianvändning enligt (4) innebär att man behöver data om genomsnittliga
körsträckor från alla aktuella aktörer i regionen. En möjlig förenkling är att definiera kategorier av
aktörer med liknande förutsättningar och använda uppskattningar av energianvändningen.
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4.6.3.

Energianvändning och energieffektiviseringspotential

Med hänsyn till energieffektivisering är det erbjudandet om fullsortiment med hemleverans som är
mest intressant, eftersom detta har störst potential att ersätta inköpsresor med bil. Potentialen för
energieffektiviserings för ”sista milen” per inköp kan uppskattas genom att jämföra energianvändning
för hemkörningstransport med distributionsbil, med energianvändning för motsvarande inköpsresa
med personbil. Här uppskattas potentialen för några olika exempel, med hänsyn till regionala
förutsättningar. Antaganden för potentialberäkningen beskrivs nedan och resultaten sammanfattas i
Tabell 3.
Fordon och energianvändning per km: Fordonstypen behöver vara anpassad för att ta sig fram i
bostadsområden. Samtliga företag i fallstudien använder lätt lastbil (diesel) med totalvikt <3,5 ton.
Med hänsyn till kylaggregat och emballage innebär det en maximal lastvikt på ca 700–800 kg. En
leverans kan väga från några kilo upp till 30 kg men kan antas vara drygt 20 kg i genomsnitt. Det
innebär att lastvikten tillåter ca 30–40 kunder per rutt. Emissioner för lätt lastbil resp. personbil hämtas
i Trafikverket (2017). Energianvändning per km för lastbil beräknas enligt (3) och för personbil antas
energianvändning enligt kapitel 5.1 till 0,55 kWh/km. Större lastbilar innebär mer energianvändning
per fordonskilometer, men innebär också ökad lastkapacitet och möjlighet till fler kunder per rutt.
Tabell 3. Emissioner och energianvändning för olika fordonstyper.
Fordonstyp

CO2
(kg/km)

Energi
(kWh/km)

NOX
(g/km)

Personbil
Lätt lastbil <3,5 ton
Lastbil utan släp 5-16 ton

0,19
0,20
0,4

0,55
0,80
1,6

0,26
0,73

PM
(g/km)
0,0035
0,0205

SO2
(g/km)
0,0004
0,0002

Körsträckor för ”sista milen”: För exemplen i Tabell 4 antas olika körsträckor beroende på regionala
förutsättningar. Antaganden baseras på sekundära data i litteraturen (WSP, 2002; Karlsson 2008;
Siikavirta 2003; Wygonik & Goodchild, 2012; Wygonik & Goodchild, 2016) samt data från
fallstudien. Ett erbjudande som plockas på plocklager benämns här som ett erbjudande från darkstore.
I storstad och närhet till storstad: Det finns ett stort kundunderlag vilket innebär många aktörer och
stort utbud av erbjudanden både via fysiska butiker och darkstore och distribution med hög
fyllnadsgrad (30–40 kunder/rutt). De stora plocklagren finns idag i storstäderna och distribution sker
direkt från plocklager till kund. De mest fördelaktiga rutterna motsvarar leveransområde nära
plockning och hög kundtäthet. De mest effektiva rutterna innebär leverans till ett 30-tal kunder med en
körsträcka på i storleksordning 15 km. De längsta rutterna kan vara betydligt längre beroende på
längre avstånd till leveransområde. Som längsta rutt antas en körsträcka på 50 km. Detta är en
pessimistisk uppskattning för storstad. Eftersom det är konkurrens mellan aktörer i storstäder är det
tveksamt om en butik levererar på så långa avstånd. Centraliserade plocklager har generellt större
leveransområden än fysiska butiker med plockning i butik. Men för det fallet sker distribution direkt
från plocklager till konsument vilket innebär att transport mellan lager och butik försvinner, så det är
inte direkt jämförbart med en inköpsresa.
I mellanstora städer erbjuds e-handel av såväl fysiska butiker som av darkstore. För fysiska butiker i
staden är det rimligt att nå samtliga postnummer med rutter på 30 km. I mellanstora städer sker
distribution från darkstore via spridningslager, vilket innebär att dessa rutter inte kan jämföras direkt
mot inköpsresa till och från butik.
I mindre tätorter erbjuds främst e-handel av fysiska butiker med begränsad service. Mindre orter har
en mindre yta än mellanstora städer, vilket innebär kortare medelavstånd till kunderna, men samtidigt
finns ett mer begränsat kundunderlag. I mindre orter anpassas servicen så att leveranser erbjuds vissa
veckodagar. Det innebär att leveranser till kunder kan samordnas och det är möjligt att skapa god
fyllnadsgrad för rutter på 20 km.
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Uppskattningar av energianvändning för hemleverans per inköp jämförs med en energianvändning för
en bilresa som är 8 km resp. 2 km (antag avstånd 4 resp. 1 km till stormarknad resp. närbutik).
Tabell 4. Uppskattad energianvändning för ”sista milen” och inköpsresa med bil.
Körsträcka

Antal
kunder

Körsträcka
per kund km

Energi

CO2

kWh/inköp

g/köp

Distribution
hemleverans
Storstad Min

15 km

35

0,43

0,34

0,086

Storstad Max

50 km

35

1,43

1,14

0,29

Mellanstor stad

30 km

30

1

0,80

0,20

Mindre tätort

20 km

25

0,8

0,64

0,16

Pessimistisk
uppskattning

100 km

30

3,33

2,67

0,67

Stormarknad

10 km

1

10 km

5,5

1,9

Närbutik

2 km

1

2 km

1,1

0,38

Inköpsresa
tur och retur

Uppskattning av energieffektiviseringspotentialen: Teoretiskt finns en mycket stor potential för
energibesparing med e-handel av livsmedel. Hemleverans av företag innebär att flera kunders
leveranser samlastas på samma bil, typiskt en lätt lastbil. En lätt lastbil antas ha en energianvändning
per kilometer som är 45 procent högre än en personbil. Samtidigt kan en sådan rutt leverera till ett 30tal kunder med en körsträcka som i bästa fall är obetydligt längre än en inköpsresa med bil för en enda
kund, vilket innebär upp till 20 gånger effektivare företagstransport. Men effekten i praktiken är
sannolikt betydligt mindre med hänsyn till att inköpsresor inte alltid sker som ”singel-resor” och att ehandeln inte alltid ersätter inköpsresor med bil (se kapitel 3 och 5). Det är även en osäkerhet och
spridning i effektiviteten i leveransrutter.
Övriga miljöeffekter: När det gäller klimatpåverkan är potentialen med hemleverans ännu större.
Utsläppen av CO2 från en lätt lastbil som drivs med diesel är i samma storleksordning som ett
genomsnitt för personbilar, vilket innebär att en samordnad transport med lastbil blir betydligt mer
klimateffektiv. Det finns dock även negativa miljöeffekter med lätta lastbilar jämfört med personbilar;
utsläpp av kväveoxid är ca 3 gånger större per kilometer och partiklar ca 6 gånger större enligt Tabell
3.
Energianvändning för sista milen aggregerat för en region: Som illustreras i Tabell 4 är det stora
skillnader i energianvändning beroende på antaganden om körsträckor/ inköp. Det är stor spridning
mellan erbjudanden och i olika städer inom en region. Idag saknas tillräckligt detaljerad statistik om
godstransporter för e-handel för att göra en uppskattning som går att kvalitetssäkra (Trafikanalys,
2017). Dessutom är ”sista milen” en alltför snäv systemgräns för att jämföra e-handeln med
traditionell butikshandel.
Företag är experter på transporteffektivitet: I vilket fall som helst har e-handel och hemleverans
kommit för att stanna och det är en viktig utmaning att skapa energieffektiva transportlösningar för
sista milen. En effektiv rutt är betydligt mer energieffektiv än en inköpsresa med bil. Det är rimligt att
anta att företag skapar hög transporteffektivitet i hemleveranser. En utmaning idag är ett begränsat
kundunderlag men i takt med att e-handeln ökar i omsättning utvecklas logistik- och distributionssystem för e-handeln och hög transporteffektivitet krävs för ekonomiskt hållbara erbjudanden.
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4.7.

Slutsatser

Den ”sista milen” innebär den minst effektiva delen av transporten. Den här delstudien beskriver
utmaningar och förutsättningar för energieffektiv distribution vid hemleverans av livsmedel. Med en
hög kundtäthet finns förutsättningar för samordnad energieffektiv distribution. Företagen kan anpassa
servicenivån i förhållande till kundtäthet för att skapa hög transporteffektivitet, vilket i praktiken
innebär generellt högre service i mer tätbefolkade delar av en region. En mycket viktig förutsättning
för effektiva rutter är överlappande tidsfönster som skapar frihetsgrader vid ruttoptimeringen. En
möjlighet att öka flexibiliteten och därmed transporteffektiviteten vid distribution är s.k. obemannad
mottagning, men det kräver investeringar och är inte särskilt vanligt i Sverige idag. Svenska
förhållanden är speciella bl.a. på grund av lägre befolkningsdensitet jämfört med flera andra länder
med mer utvecklad e-handel av livsmedel såsom Storbritannien och Frankrike.
Fortfarande står e-handeln för en väldigt liten andel av total omsättning inom dagligvaruhandeln.
Trenden är en stark tillväxt av e-handeln, vilket innebär förbättrade förutsättningar för energieffektiv
distribution. Kostnadsdrivare och miljömål innebär att företag generellt arbetar kontinuerligt med
utveckling av transporteffektiviteten. Förutsättningarna ser dock lite olika ut i olika delar av en region.
I storstadsområden finns ett bättre kundunderlag men här kan trängsel vara en utmaning. I dessa fall
kan samordning av leveranser från olika aktörer bidra till att minimera transporterna. Samordnad
varudistribution är dock något som har studerats länge inom citylogistik och det finns flera trösklar
som innebär att detta inte fått något stort genomslag ännu.
Företagstransporter har potential att vara mer energieffektiva än den typiska inköpsresan. Företag är
specialister på effektiv logistik och det finns företagsekonomiska incitament att sträva efter hög
transporteffektivitet. Vad potentialen med e-handel blir är förstås mycket beroende av hur e-handeln
förändrar människors inköpsresor. En utvärdering av effekter av förändrade resmönster redovisas i
kapitel 5. För att utvärdera skillnader i energianvändning för transporter inom e- respektive butikshandel behöver också hela kedjan studeras.
Oavsett vad potentialen för energieffektivisering är så har e-handeln kommit för att stanna. E-handel
av livsmedel innebär potential för hög tillgänglighet till ett större utbud och en möjlighet för
konsumenter att spara tid genom att plockning och hemkörning istället görs av ett företag. Det finns
anledning att tro att efterfrågan kommer att fortsätta öka, vilket kan innebära en minskning av antalet
fysiska butiker på sikt. Nya säljkanaler innebär nya förutsättningar för logistikkedjan. Det behövs mer
kunskap om hur vi skapar framtidens energieffektiva logistiklösningar för digitaliserad dagligvaruhandel. Med hänsyn till att det i nuläget görs stora investeringar för att expandera e-handelsresurserna,
så är detta ett ämne för fortsatt forskning. Det behövs även mer kunskap om framtidens konsumenter.
Dels finns det en osäkerhet i vilken typ av kunder som flyttar över sina inköp till web-butiker. För att
fortsätta effektivisera ”sista milen” vore det även värdefullt att veta mer om vilka servicekrav som ska
prioriteras och hur servicenivån kan balanseras med hänsyn till transporteffektivitet.
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5.

Regional modell för persontransporter

I denna del sammanfattas den tredje delstudien. Delstudiens syfte är att analysera vilken energibesparing e-handel av matvaror innebär baserat på förändrat res- och inköpsbeteende. Detta görs
genom att ta fram och tillämpa en modell baserad på resultat från övriga delprojekt om e-handelserbjudanden och e-handelkunders preferenser, erfarenheter och statistik om beteende från RVU
Sverige 2011–2014, samt litteratur. Modellen beräknar förändring i CO2 samt energiförbrukning till
följd av ökad e-handel av livsmedel på hushållsnivå samt regional nivå. För en fullständig beskrivning
av modellen hänvisas till Winslott Hiselius (2018).

5.1.

Modellstruktur

Vilken effekt e-handel ger på transportsträckor och miljöbelastning beror på regionala förutsättningar.
Människors resvanor och längd på transportsträckor, men också benägenhet att e-handla skiljer sig
beroende på storlek på stad. Det är även olika utbud av e-handelserbjudanden och olika förutsättningar
för hemleveranser beroende på regionala förutsättningar. För att möjliggöra analyser av olika
kontextuella förutsättningar och jämförelser mellan olika leveransupplägg skapas en regional modell
för beräkning av e-handelns effekter. Den typregion som beräkningarna baseras på antas därför
innehålla tätorter med olika storleksordningar och invånarantal och i ett antal som motsvarar
genomsnittet för en storstadsregion i Sverige. Indelningen av tätortsstorlek följer Vilhelmson (2000)
och information om tätortsstorlek hämtas ifrån SCB. Projektet är avgränsat till att analysera e-handel i
tätorter då det är inom dessa områden som den största ekonomiska potentialen finns för effektiva
logistikupplägg. Invånare på landsbygd samt transporter på landsbygd har således inte modellerats.
Data med avseende på resvanor hämtas från RVU Sverige 2011–2014 och kompletteras med
information ifrån tidigare forskning. Beräkningen avgränsas till hushåll med bil och förändring för de
personer som e-handlar regelbundet.
Samtliga ingående värden och antaganden kan varieras i modellen inklusive energi- och emissionsfaktorer. För att fånga energibesparingen som utfaller till följd av ökad e-handel används dagens
energi- och emissionsfaktorer även i framtidsscenarion. Effekter som utfaller genom ändrade
drivmedel samt effektivare motorer diskuteras i slutsatserna.
Modellen ger möjlighet att studera olika nivåer för:
•
•
•
•
•
•
•
•

procentuell användning av e-handel beroende på typ av tjänst (hemkörning, hämtning i butik
eller vid utlämningsställe)
andel personer utan bil
andel personer som kompletteringshandlar utöver hemkörning
val av butik för kompletteringshandel
färdmedel för kompletteringshandel
frekvens butiksbesök utöver e-handel
antal hemleveranser
förändrad andel kedjeresor/huvudresor.

Detta kan studeras för olika tätortstyper och aggregerat för en typregion bestående av en mix av olika
tätortstyper.
Med hjälp av modellen studeras olika situationer med avseende på e-handel med skattat förändrat
trafikarbete och därmed CO2 emissioner respektive energibesparing för typregionen. Som referens
används en situation utan e-handel för berörda hushåll (dvs. hushåll som i en situation med e-handel
börjar e-handla). I beräkningarna redovisas förändring i energiförbrukning samt CO2 utsläpp jämfört
med en situation utan e-handel av livsmedel per hushåll samt för typregionen. Samtliga faktorer utom
emissionsfaktorn för bilresor hämtas ifrån en tidigare genomförd studie av energibesparing med fokus
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på förändrade resvanor och styrmedel, Winslott Hiselius och Smidfelt Rosqvist (2017). Emissionsfaktorn för bilresor hämtas ifrån Trafikverket (2017) där även emissionsfaktorer för lastbil återfinns.
Värden för lastbil tillämpas i kapitel 6 tillsammans med emissionsfaktorn för biltrafik.
Använda emissionsfaktorer:
•
•

Bil 0,19 kg Co2/km
Kollektivtrafik, 0,033 kg Co2/km

Använda energifaktorer:
•
•

Bil, 0,55 kWh/km
Kollektivtrafik, 0,186 kWh/km

5.2.

Grundantaganden i modellen

5.2.1.

Dagens butikshandel av livsmedel

Tätortsindelningen utgör basen för beräkningarna av persontransportarbetet som sedan aggregeras upp
för typregionen. Siffrorna baseras på data från SCB vad gäller antal invånare per tätortstyp, andel
singelhushåll och antal orter av olika storlekar per region samt statistik från Trafikanalys med
avseende på bilinnehav. Antalet tätorter i typregionen baseras på ett vägt genomsnitt av antalet tätorter
av olika storlekar i Sveriges tre storstadsregioner.
Tabell 5. Använd tätortsuppdelning baserad på Vilhelmson (2000).
Definition antal
invånare per
tätortstyp

Genomsnitt
antal hushåll
med bil

Antal tätorter i
typregion

> 200 000

158 619

1

Större stad

50 000–200 000

66 501

2

Mellanstor
stad

10 000–50 000

160 116

12

Förort/tätort

2 000–10 000

129 064

35

Små tätorter

200–2 000

143 831

120

Tätortstyp
Storstad

Summa

658 130

För varje tätortstyp antas det finnas livsmedelsbutiker i olika storlekar och lägen. Baserat på
Wärnhjelm (2015) baseras modellen på 3 olika storlekar och lokaliseringar:
Mindre butik/lokal med lokalisering i bostadsområde
•

mellanstor butik i halvcentralt läge med god tillgänglighet med bil, kollektivtrafik samt gång
och cykel.

•

stormarknad i externt samt bilanpassat läge.

Beroende på tätortsstorlek antas olika reseavstånd till butik. Reseavstånden baseras på Vilhelmson
(2000) som studerade reseavstånd för inköpsresor uppdelat på tätortsstorlek samt Wärnhjelm (2015)
som studerade val av livsmedelsbutik, reseavstånd till livsmedelsbutiker i olika lokaliseringar.
Vilhelmssons studie bygger dock resvanestatistik ifrån 1997 med den struktur som fanns då.
Bergström och Fölster (2009) och Bergström (2010) har dock visat att handeln inklusive livsmedelsbranschen genomgick en strukturomvandling under 1990- och 2000-talet då fler butiksetableringar i
externa lägen genomfördes. Enligt Neergaard et al. (2006) blev konsekvensen att kunderna gjorde
färre inköpsresor per vecka och med längre reseavstånd än tidigare. Mot bakgrund av detta har därför
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resultatet från Vilhelmsson (2000) använts som en bas för reslängdsskillnader mellan olika tätortstyper
och Wärnhjelm (2015) som en bas för avstånden till olika typer av livsmedelsbutiker.

Tabell 6. Reseavstånd för livsmedelinköp (km, enkel resa).
Mindre butik
Storstad

0,8

Mellanstor
butik
2

Stormarknad

Större stad

0,8

1

4

Mellanstor stad

0,8

2

4

Förort/tätort

0,8

2,5

15

Små tätorter

0,8

4

30

5

Baserat på RVU Sweden 2011–2014 hämtas färdmedelsfördelningen för resor med ärendetyp inköp av
livsmedel för de studerade reseavstånden. Färdmedelsfördelningen påverkas av tätortsstorlek. Dock
finns inte möjlighet att hämta denna statistik på tätortsnivå i RVU. Färdmedelsfördelningen är därför
beräknad på kommunnivå och uppdelad enligt SCB:s kommuntypsindelning vilken i stort överensstämmer med den klassificering som använts för tätortstyperna. Då fördelningen är baserad på
inköpsresor av livsmedel för alla boende i kommunen i stället för tätorten är dock sannolikheten stor
att färdmedelsfördelningen fångar en större andel bilresor än om enbart resor för boende i tätort
studerats.
Baserat på Svensson (2004) samt Wärnhjelm (2015) görs ett antagande om 17 inköpsresor av
livsmedel per månad och hushåll. Frekvensen understöds av resultat från projektets delstudie om ehandelskunders preferenser som visar på att det totala antal inköp baserat på resedagböcker är större än
vad de intervjuade personerna själva hade en uppfattning om. Baserat på Wärnhjelm (2015) görs även
en fördelning av antal inköpsresor per butikstyp. I tabellen redovisas även andel resor där syftet är
enbart inköp av livsmedel. Denna information hämtas ifrån RVU Sweden 2011–2014.
Tabell 7. Inköpsresor per månad per hushåll samt andelen huvudresor.
Fördelning inköpsresa per butikstyp
(%)

Andel enskilt ärende (%)

Mindre
butik

Mellanstor
butik

Stormarknad

Mindre
butik

Mellanstor
butik

Stormarknad

Storstad

28

58

14

76

71

30

Större stad

25

49

26

76

73

77

Mellanstor
stad

19

49

32

80

83

71

Förort/tätort

31

37

32

82

73

48

Små
tätorter

31

31

38

89

67

39

46
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5.2.2.

Dagens e-handel av livsmedel

Det är idag svårt att få fram tillförlitlig information om andel hushåll som anger att de återkommande
handlar livsmedel via e-handel. Som nämnts utvecklas marknaden snabbt och det finns en mängd olika
tjänster att välja mellan. I beräkningarna som presenteras här används två nivåer på andel hushåll som
regelbundet e-handlar livsmedel. Den höga nivån baseras på information ifrån Digital mathandel 2017
och deras senaste enkätundersökning. Digital Mathandel genomför och presenterar sin statistik
uppdelat på storlek av tätort samt olika typer av beteenden så som övriga butiksbesök och användning
av full- eller delsortimentsupplägg. Dessa siffror ska jämföras med resultatet ifrån Hagberg och
Holmberg (2017) där 3 procent av personerna som deltog i studien hade hemleverans några gånger i
månaden (dvs. kan sägas ha en regelbunden användning). Studien genomfördes som en nationell
studie och ger således en generell bild av e-handel av livsmedel i Sverige. Till detta ska dock adderas
kunder som använder tjänsten hämtning av varor i butik. Som låg nivå (och i nivå med resultatet från
Hagberg och Holmberg (2017)) används i denna studie en halvering av siffrorna från Digital
Mathandel. Fördelningen av kunder som kompletteringshandlar och använder olika typer av tjänster
antas dock vara den samma som för del höga nivån av användning.
Modellens grundantagande för dagens e-handelsupplägg är att ingen e-handel av livsmedel erbjuds i
orter med under 2 000 invånare. Baserat på Digital mathandel antas vidare att det finns 2 leveranssätt
av e-handel av livsmedel; e-handel med hemleverans till dörr och hämtning av kund i butik.
Resmönstret för den sistnämnda typen av leveranssätt antas även spegla resvanorna vid hämtning av
kund vid utlämningsställe. För hemleverans hem till kund antas att det finns 2 olika sortiment
(fullsortiment samt delsortiment typ middagskasse). För leveranssättet hämtning i butik antas enbart
fullsortiment. Fördelningen av andel hushåll över de olika leveranssätten baseras på information ifrån
Digital handel (2017). Utav de hushåll som har hemleverans, antas 55 procent ha fullsortiment och
45 procent delsortiment (t.ex. Middagslösning), Digital mathandel (2017). Denna information antas
gälla oavsett tätortstyp pga. begränsad uppdelning av informationen.
Tabell 8. Fördelning av andel e-handlande hushåll som anger att de regelbundet e-handlar samt
med/utan kompletteringshandel i butik.
Procent hushåll som
regelbundet e-handlar
livsmedel

Av regelbundet e-handlande
hushåll procent hushåll som
inte kompletteringshandlar i
butik (enbart hemleverans)

Av regelbundet e-handlande hushåll
som kompletteringshandlar i butik

Procent
hushåll med
hemleverans
(full- eller
delsortiment)

Procent hushåll
med hämtning
fullsortiment i
butik

Låg nivå

Hög nivå

Storstad

7

14

15

75

25

Större stad

5

10

12

50

50

Mellanstor stad

5

10

8

25

75

1,5

3

8

25

75

Förort/tätort
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Tabell 9. Antal hushåll med olika typer av e-handel per ortstyp för lång respektive hög nivå på
användning av e-handel.
Enbart
hemleverans

Hemleverans
delsortiment +
kompl. handel

Hemleverans
fullsortiment +
kompl. handel

Hämta i butik +
kompl. handel

Tot. e-handlande
hushåll per ort

Låg
nivå

Hög
nivå

Låg
nivå

Hög
nivå

Låg
nivå

Hög
nivå

Låg
nivå

Hög
nivå

Låg
nivå

Hög
nivå

1 665

3 317

3 185

6 343

3 893

7 753

2 359

4 699

11 103

22 111

Större stad

228

467

376

771

460

943

836

1 714

1 900

3 895

Mellanstor
stad

53

105

138

272

169

332

307

604

667

1 313

Förort/tätor
t

0

0

6

14

8

17

41

91

55

121

Storstad

Baserat på intervjustudien med e-handlande kunder:
•

fullsortimentskunder antas ha hemleverans 3,4 ggr per månad

•

delsortimentskunder antas ha hemleverans 4 ggr per månad

•

kunder som hämtar fullsortiment i butik antas göra så 3,4 ggr per månad utan att samtidigt
kompletteringshandla.

Baserat på intervjustudien med e-handelskunder samt litteratur hämtas även antagandet att antalet
inköpsresor per månad minskar med samma antal som antalet hemleveranser för fullsortimentskunderna. För delsortimentskunderna antas antalet inköpsresor vara oförändrade. För kunder som
hämtar fullsortiment i butik, antas antalet resor till butiken vara oförändrat och dessa kunder antas
hämta upp fullsortimentsvarorna vid butikstypen Stormarknader. För samtliga upplägg antas att
kunder som e-handlar gör en större andel resor till närliggande butiker för sin kompletteringshandel än
om de inte e-handlar. Dessa kunder antas då fortsätta med det resbeteende som man idag har för dessa
avstånd tex vad gäller färdmedelsfördelning. Enligt RVU data är andelen kedjeresor lägre vid kortare
inköpsresor jämfört med längre resor tex till stormarknader.

5.3.

Beräkning miljö- och energieffekter

I detta avsnitt redovisas resultatet från modellberäkningar av effekter till följd av e-handel med dagens
upplägg jämfört med en situation utan e-handel. Baserat på tidigare nämnda antaganden, statistik samt
litteratur beräknas förändrat antal personkilometer med olika färdmedel. Beräkningen baseras på
förändrat persontransportarbete per månad för hushåll som e-handlar regelbundet som inkluderar både
förändrat antal resor till butik (nu för kompletteringshandel samt resor till butik för uthämtning av
varor), ändrad fördelning av inköpsställe (reslängden) och andel kedjeresor. För kedjeresorna antas
50 procent av sträckan tillfalla inköpsresan.
Den genomsnittliga reduktionen i kilometer för livsmedelsinköp till följd av e-handel baseras på en
reduktion av inköpsresor som inte längre görs och inköpsresor som i stället går till mer närliggande
butiker där en högre andel gång och cykel används. Effekten av e-handel uttrycks således på olika sätt.
I Tabell 10 presenteras genomsnittlig reducering i antal kilometer med bil respektive kollektivtrafik
för dels samtliga hushåll som använder e-handel av livsmedel av någon typ och enbart hushåll med
hemleverans av livsmedel av typen full- eller delsortiment. I detta genomsnitt ingår således såväl
hushåll med hemleverans av fullsortiment där vissa inköpsresor slopas helt och hushåll med
hemleverans av delsortiment med mindre påverkan på resbeteende.
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Baserat på energi- och emissionsfaktorerna presenterade i avsnitt 5.1 beräknas miljö- och energieffekter till följd av e-handel baserat på dagens res- och inköpsvanor samt e-handel av livsmedel.
Enligt Naturvårdsverkets beräkningar och som jämförelse, står transporter för ungefär 30 procent av
utsläppen från hushållens konsumtion 2015 vilket motsvarar 3,3 ton CO2 per person och år.
Tabell 10. Beräknad reducering av antal kilometer med bil och kollektivtrafik till följd av e-handel av
livsmedel (genomsnitt för samtliga typer av e-handel) samt resulterande reducering av CO2 o kWh per
hushåll och år.
Genomsnitt reducering bilkm per hushåll och vecka

Genomsnitt reducering kollkm per hushåll och vecka

Reducering kg
CO2 per
hushåll och år

Reducering
kWh per
hushåll och år

0,5

25

74

0,1

0,2

26

75

6,0

0,0

0,1

13,9

0,8

1,0

För alla
hushåll
med ehandel

För hushåll
med
hemleverans

Storstad

2,4

2,9

0,5

Större stad

2,6

3,6

Mellanstor
stad

4,7

Förort/tätort

10,2

För alla
hushåll med
e-handel

För hushåll
med
hemleverans

46
133
102

298

I tabellen nedan presenteras resultaten på regional nivå, dvs. resultaten per ort av olika storlekar är
uppräknade med antalet orter av olika storlekar som antas ingå i typregionen.
Resultaten visar på kontextens betydelse t.ex. genom att storlek på tätort påverkar avstånd till butik
och färdmedel. Ju mindre tätort desto längre till butik och högre andel bilresor vilket gör att
energibesparingen per e-handlande kund är större i dessa orter/städer. Å andra sidan finns det en
brytpunkt när kundunderlaget är för litet för att det ska vara företagsekonomiskt möjligt att erbjuda
hemleverans av varor. I modellen har istället antagits att andelen kunder som hämtar beställda varor i
butik är högre i de mindre tätorterna.
På regional nivå och då antalet e-handlande hushåll är betydligt större i större tätorter jämnas dock
skillnaderna ut något. Sett till regional nivå finns den största potentialen, när man vägt samman antalet
e-handlande hushåll och deras förändrade resbeteende, i de större tätorterna till följd av en högre
användning av e-handel där.
Beräkningarna är framtagna för en typregion som innehåller en storstadsregion och visar på en miljöoch energibesparingspotential på runt 1–2 tusen ton CO2 och 3–5 GWh. Modellens resultat för
typregionen är direkt kopplat till det gjorda antagandet om användning av e-handel. För den låga nivån
antogs hälften så stor användning e-handel jämfört med den höga nivån (som bygger på siffror från
Digital Mathandel (2017) och detta avspeglas i totalsiffrorna för minskning i CO2 samt energi.
Antagandet om användning av e-handel är således centralt för skattningens storleksordning men
givetvis också gjorda antaganden om ändrat inköps- och resbeteende.
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Tabell 11. Beräknad reducering av CO2 o kWh i typregionen per år baserat på minskning av antal
kilometer med bil och kollektivtrafik till följd av e-handel av livsmedel.
Reducering kg CO2 per år i
regionen
Låg nivå

Storstad

5.4.

Hög nivå

549
529

822 825

1 638
597

85 149

174
555

248 611

509
653

368 707

725
616

1 068 859

2 103
515

196 785

430
302

576 655

1 260
952

Förort/tätort

Tot

Låg nivå

275 947
Större stad
Mellanstor
stad

Hög
nivå

Reducering kWh per år i
regionen

926 588

1 880
003

2 716 950

5 512
717

Sammanfattning

Beräkningarna visar på en hittills relativt liten energi- och miljöbesparing från minskade persontransporter till följd av e-handel av livsmedel med dagens upplägg och användning. Modellens
beräkningar tar hänsyn till de typer av e-handelsupplägg som finns i dag (hemleverans av full- eller
delsortiment) samt hämtning av online-beställda varor i butik. Beräkningarna baseras på antagandet att
gruppen e-handelskunder sammantaget gör något färre inköpsresor med bil per månad jämfört med
konsumenter som enbart köper mat i fysiska butiker. Intervjustudien visar samtidigt att det finns en
stor andel kompletteringshandel utöver hemleverans av livsmedel, det gäller både kunder som handlar
från ett fullsortimentsupplägg men främst kunder som handlar från ett delsortiment typ middagslösning. Detta beteende inkluderas i beräkningarna. I beräkningarna antas även att den kompletteringshandel som sker, utförs i butiker närmre hemmet än de butiker man annars hade använt utan e-handel.
Modellberäkningarna visar på att energibesparingen per hushåll från minskade persontransporter
varierar med storlek på bostadsort. Per hushåll är energibesparingen från persontransporter begränsad
men störst för mindre tätorter med längre avstånd till butik och större bilberoende. Samtidigt pekar
information ifrån branschen (Digital Mathandel, 2017) att användningen av e-handel av livsmedel är
större i större tätorter och städer vilket påverkar totalpotentialen. Absolut störst påverkan på den
skattade förändringen i energianvändning har den antagna andelen kunder som e-handlar livsmedel.
Idag finns dock brist på statistik över andel kunder som e-handlar livsmedel varför de totalberäkningar
som presenterats i denna rapport angetts för två olika nivåer av användning av e-handel i populationen.
Beräkningarna för en typregion som innehåller en storstadsregion och visar på en miljö- och energibesparing på runt 1–2 tusen ton CO2 och 3–5 GWh per år.
Då 50 procent av Sveriges hushåll bor i någon av de tre storstadsregionerna blir en grov uppräkning
för hela Sverige (resultatet för typregionen*3 + resultatet för typregion*3*0,5) en besparing på 4–8
tusen ton CO2 och 13–22 GWh per år. Som jämförelse var den totala mängden utsläpp av växthusgaser
från biltrafiken i hela Sverige, 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter under 2016 enligt
Naturvårdsverkets beräkningar.
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6.

Potential för energieffektivisering

I följande kapitel tittar vi närmare på faktorer som påverkar potential för miljö- och energibesparing
och jämför förändring av transporter för inköpsresor och hemleverans med distributionsbilar.

6.1.

Minskning av persontransporter

6.1.1.

Minskning av bilresor vid dagens e-handel

Idag är användningen av e-handel fortfarande liten i sin omfattning jämfört med traditionell handel,
vilket innebär att den totala miljö- och energibesparingen som fås idag blir relativt liten. Besparingen
på hushållsnivå är även den relativt låg till följd av att hushåll trots hemleverans av livsmedel
fortfarande gör relativt många kompletteringsresor och då främst med bil. Det finns dock stora
möjligheter att e-handel av livsmedel kan bidra till att färre kilometer med bil görs genom att man inte
längre färdas till butiken och/eller kör kortare distans till ett utlämningsställe. För att realisera denna
potential krävs dock en förändring i resbeteende hos hushållen i riktning mot ett mindre bilberoende.
Trots en kraftig ökning av användning av e-handel är det troligt att viss kompletteringshandel alltid
kommer att göras och en nyckelfråga är således hur den kommer att utföras. För att realisera energioch miljöpotentialer behövs att dessa kompletteringsresor till större del kan utföras med gång, cykel
och kollektivtrafik, vilket innebär att de behöver finnas nära konsumenterna. I detta ligger samtidigt en
utmaning kopplat till hur dessa butiker kan bära sig ekonomiskt då omsättningen av kompletteringshandeln kan bli begränsad per butik.

6.1.2.

Minskning av bilresor om e-handeln dominerar

För att ändå illustrera en tänkt maximal potential för minskning av persontransporter, där e-handel
antas vara det förhärskande sättet att handla, görs en översiktlig beräkning baserad på antaganden.
Scenariot ska ses som en analys av ett maxläge som endast kan nås genom att ett antal olika
förutsättningar är uppfyllda snarade än ett troligt framtidsscenario. Vad gäller andel hushåll som
e-handlar livsmedel antas att denna ökat kraftigt i större tätorter. 90 procent av hushållen i Storstad,
Större stad och Mellanstor stad antas e-handla livsmedel. I förorter/mindre tätorter antas 30 procent av
hushållen använda e-handel av livsmedel pga. begränsat utbud. Andel hushåll som regelbundet
e-handlar livsmedel i små tätorter antas fortfarande vara liten (10 %). I scenariot antas att enbart
fullsortiment erbjuds och att de som e-handlar livsmedel får all mat hemlevererad. I beräkningarna
antas vidare att ingen kompletteringshandel görs med bil. Scenariot förutsätter bl.a. att den
kompletteringshandel som görs kan utföras med gång eller cykel.
Jämfört med beräkningarna för dagens situation blir reduktionen i antal bilkilometer per hushåll
ungefär det dubbla. Detsamma gäller beräkningarna av miljö och energieffekter per hushåll till följd av
en ökad e-handel i framtiden. Baserat på antagandet om den höga andelen hushåll som använder
e-handel av livsmedel i detta scenario ökar dock totalbeloppen när potentialen beräknas per ortstyp
eller för typregionen som helhet. Beräkningarna för detta scenario med nära nog maximal användning
av e-handel av livsmedel och hemleverans visar på en stor potential för besparing av energi och miljö
för främst förorter/tätorter och mellanstora städer. Den översiktliga beräkningen med en mycket hög
användning av e-handel visar på en miljö- och energibesparingspotential på runt 50 tusen ton CO2 och
150 GWh för typregionen. Beräkningarna är baserade på dagens emissions- och energifaktorer för att
fånga potentialen av ökad andel e-handel isolerat. Med hänsyn till t.ex. framtida effektivisering av
motorer och fossilfria drivmedel ökar energi- och miljöpotentialen ytterligare.
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Tabell 12. Beräknad reducering av CO2 och kWh per år i typregionen baserat på minskat antal
kilometer med bil och kollektivtrafik i typregionen i ett (utopiskt) maxpotentialsscenario.
Reducering kg CO2
per år

Reducering kWh
per år

6 834 256

20 331 103

Större stad

4 335 383

12 651 262

Mellanstor stad

17 033 891

49 367 488

Förort/tätort

11 477 377

33 609 365

Små tätorter

9 782 026

28 321 921

Totalt

49 462 933

144 281 138

Storstad

6.2.

Företagstransporter för hemleverans jämfört med personresor

I kapitel 4 redovisas uppskattningar av energianvändning och CO2 utsläpp för hemleverans med
distributionsbilar. Det kan vara stor spridning i ruttlängder och energianvändning beroende på
erbjudande och beroende på vilken del av en region det gäller med hänsyn till de faktorer som
påverkar transporteffektiviteten. För att göra en noggrann beräkning av totalen för en region krävs
omfattande statistik om godstransporter. Då tillgång till sådan statistik för e-handel idag är mycket
begränsad görs ett rimligt antagande om körsträckor. Det är rimligt att anta en hög transporteffektivitet
i medel eftersom samtliga företag strävar efter så konkurrenskraftiga erbjudanden som möjligt.
Eventuellt kan kundtäthet vara en begränsning idag, men med ökande e-handel förbättras
förutsättningar för hög transporteffektivitet.
I beräkningarna för persontransporter vid dagens e-handel (kapitel 5), antas drygt 30 000 hushåll i
typregionen e-handla med hemleverans ca 1 gång per vecka, vilket innebär totalt ca 1,6 miljoner
hemleveranser per år. Under antaganden om förutsättningar för distribution i olika storlek på städer
enligt kapitel 4, innebär det en total energianvändning av ca 800 kWh och totalt ca 200 ton CO2
utsläpp. Detta är 16 respektive 10 procent av energibesparing och CO2 minskning för
persontransporter.
Vidare visar beräkningar för dagens situation att total körsträcka med bil per hushåll och vecka
minskar med mellan 2,9 och 13,6 kilometer beroende på storlek på stad vilket motsvarar en minskning
av energianvändning per hushåll och vecka enligt Tabell 13. Beräkningarna gäller under givna
antaganden för e-handels påverkan på t.ex. kedje- och kompletteringsresor och val av butik. Detta kan
jämföras med storleksordningen på energianvändning för en hemleverans med en distributionsbil.
Kolumn fyra i tabellen visar hur många hemleveranser besparingen motsvarar. För exemplet storstad
innebär jämförelsen att den minskade energianvändningen räcker till 4,6 hemleveranser. I
beräkningarna för dagens e-handel antas frekvensen på e-handelsinköpen vara ca 1 gång per vecka.
Det kan tolkas som att det räcker att en av fem kunder på en lastbilsrutt är en person med bil, för att
minskningen i bilkilometer ska täcka energianvändningen för distributionsbilen, alternativt att rutterna
skulle kunna vara 4,6 gånger längre om samtliga leveranser ska till en person som har bil.
Tabell 13. Storleksordning på minskad energianvändning och Co2 utsläpp per hushåll och vecka för
de som e-handlar.

1,6

Jämförelse
kWh
antal
hemleveranser
4,6

Reducering
CO2
Per hushåll
och vecka
0,6

Jämförelse
CO2
Antal
hemleveranser
6,4

3,6

2,0

2,5

0,7

3,4

6,0

3,3

5,2

1,1

7,1

Reducering bilkm
Per hushåll och vecka

Reducering kWh
Per hushåll och
vecka

Storstad

2,9

Större stad
Mellanstor
stad
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6.3.

Teoretisk potential och energibesparing i praktiken

Teoretiskt finns en betydande energibesparingspotential med e-handel av livsmedel. Hemleveransen
som görs av ett företag innebär att flera kunders leveranser samlastas på samma bil. För maximal
energibesparing skulle distributionsturen ha hög fyllnadsgrad och samtliga leveranser på lastbilen
ersätta en inköpsresa med bil. Energibesparingen i praktiken är betydligt lägre med hänsyn till att
inköpsresor inte sker som ”singel-resor” och att e-handeln inte alltid ersätter inköpsresor. Resultaten
från exemplen pekar ändå på att e-handeln innebär en minskad energianvändning totalt idag.
Resultaten av modellberäkningarna är förstås beroende på vilka antaganden som gjorts kring
användning av e-handel, hur inköpsbeteende ändras vid e-handel, samt antaganden om effektiva
distributionsrutter. Detta är en avgränsad studie som inriktats på fullsortiment och matkassar. Detta är
bara en del av mathandeln på webben, men dessa erbjudanden står för stor del av omsättningen och
har störst potential för att ersätta inköpsresor.
En viktig faktor är antagande om frekvens och färdmedel för kompletteringshandel. I ett scenario där
enbart erbjudanden med fullsortiment och hemleverans ingår, där ingen kompletteringshandel sker
med bil, blir reduceringen i antal bilkilometer per hushåll och vecka ungefär dubbelt så stor.
Ordervärden för en fullsortimentsbutik på webben är i genomsnitt större än medelvärdet på ett köp i
fysisk butik vilket talar för att e-handel av fullsortiment ersätter veckohandling.
Med antagande om enbart hemleverans men en kombination av fullsortiment och delsortiment blir
skillnaden ganska liten jämfört med dagens e-handelsupplägg med en kombination av fullsortiment,
delsortiment, hemleverans, och hämtning i butik. Delsortiment antas inte ersätta inköpsresor i samma
utsträckning som fullsortiment.
E-handeln är under uppbyggnad och andel e-handel av dagligvaruhandelns omsättning, fördelning
mellan fullsortiment och delsortiment och leveranssätt förändras över tid. Det finns osäkerheter i hur
människors inköpsvanor kommer att fortsätta förändras. Om e-handeln fortsätter öka i samma takt som
de senaste åren kan det innebära att antalet fysiska butiker börjar minska inom det närmsta decenniet.
Om e-handeln skulle dominera innebär det förstås en drastisk minskning av fysiska butiker. När
e-handelns logistiksystem förändras behöver analysen av godstransporter fördjupas för att kunna göra
jämförelser med butikshandel. Modellen för att beräkna minskning i persontransporter är generell och
tar hänsyn till olika faktorer och kan användas för olika antaganden om hur individerna handlar och
gör inköpsresor.
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7.

Avslutande diskussion

I den avslutande delen syntetiseras resultaten från delstudierna och vi beskriver de utmaningar som
påverkar möjligheter till energieffektivisering. Vi pekar också ut en rad lämpliga områden för åtgärder
som kan bidra till utveckling i önskad riktning. Slutligen identifierar vi forskningsbehov.

7.1.

En energibesparingspotential

Ett övergripande resultat från detta forskningsprojekt är att det finns en potential för energibesparing
med e-handel av mat. Att ersätta inköpsresor med bil med hemleverans med distributionsbilar med
hög transporteffektivitet innebär en betydande energieffektivisering. Samtidigt pekar resultaten på att
e-handel av livsmedel minskar bilresor i begränsad omfattning i dagsläget, även om reseavstånd för
inköpsresor blir kortare. Totala minskningen av bilresor för individer som äger bil och e-handlar har
uppskattats för en typregion. Energianvändningen som detta motsvarar innebär sannolikt ett tillräckligt
stort utrymme för hemleverans med distributionsbilar för att e-handel av mat idag ska motsvara en
total energibesparing.
Innebär då våra resultat att ju mer e-handeln av mat ökar, desto större blir besparingen? Så enkelt är
det naturligtvis inte. E-handeln innebär en strukturomvandling av dagligvaruhandeln och det är förstås
en mycket stor och komplex fråga hur detta förändrar transportmönster. Det finns inget enkelt svar på
hur e-handeln förändrar transportsystemet. Den här studien är avgränsad till att studera e-handeln så
som den ser ut idag, där e-handels andel än så länge bara är ca 2 procent av den totala omsättningen
för dagligvaruhandeln. Trots det är det komplext att identifiera, beskriva och beräkna förändringar i
transportarbetet.
Ett mål med projektet har varit att synliggöra vilka sekundära effekter e-handeln av mat kan innebära
sett till individers beteende. Samtidigt som resultaten visar att de hushåll som e-handlar gör något färre
och något kortare inköpsresor än hushåll som handlar på traditionellt sätt, gör de fortfarande många
inköpsresor och andra typer av resor vid sidan av inköpsresorna. Exempelvis synliggör de befintliga
e-handelskundernas resedagböcker att de har tid att göra andra aktiviteter då de slipper handla mat,
vilket innebär tidsutrymme för fler resor. Då analysen är avgränsad till inköpsresorna har vi undersökt
det närmare.
E-handeln av livsmedel ökar starkt vilket kommer att förändra både människors vardagsliv och hur
dagligvaruhandelns erbjudanden och logistik kommer att se ut i framtiden. Trots komplexitet och
osäkerhet om framtiden presenterar vi avslutningsvis en rad nyckelfaktorer för den framtida
utvecklingen av en energieffektiv och hållbar mathandel. Att minska energianvändning för inköpsresor
är en utmaning för konsumenterna men också för kommuner och offentliga aktörer. Att utveckla
framtidens energieffektiva distributionssystem för mat är en utmaning för dagligvaruhandeln.

7.1.1.

En utmaning för stadsplaneringen

Att kompletteringsresor sker med hjälp av gång eller cykel till närbutiker är en nyckelfaktor för att
utnyttja den potentiella energibesparingen fullt ut. För att understödja ett sådant resebeteende krävs att
hållbara transportmedel får en högre prioritet i transportplaneringen. Att nedprioritera bilismen är ett
sätt, men också att lokalisera handeln i nära anslutning till bostäder och arbetsplatser. Intervjuerna av
hushållen visar också att individer som e-handlar och saknar bil kan fortsätta leva ett bilfritt liv med
hjälp av e-handeln. De huvudsakliga transporterna kan fortsätta ske med andra transportslag än bilen.
Bland de åldersgrupper där bil och körkortsinnehavet är lågt handlar det snarare om att fortsätta
understödja detta beteende än om åtgärder för att byta resvanor.
Det är viktigt att den kompletteringshandel som kunderna uppvisar idag fortsättningsvis sker i
samband med e-handeln, eller i fysiska butiker i närområdet, företrädesvis avklarade med cykel eller
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gång. Det förutsätter att det finns närbutiker med gott sortiment. Alternativt behöver kompletteringshandel med bil helt upphöra. Intervjuerna med hushållen visar att flera av e-handlarna utnyttjar
möjligheter att lägga till varor i befintlig beställningen nära inpå leverans. De ser detta som en
förutsättning för att e-handeln ska vara attraktiv.
Energieffektiviseringen med e-handel blir större i ett scenario där inga stormarknader (butiker i
bilanpassade lägen) antas finnas. Störst förändring ses i de mindre tätorterna. Resultatet tyder på att
lokaliseringen av butiker och deras utbud är väl så viktig som vilken typ av e-handelserbjudanden som
finns tillgängliga. Hushållstudien visade att många av de e-handelskunder som bor i centrala lägen
(storstad eller mellanstor stad) har tillgång till ett stort utbud av mindre butiker. Personer som bor i
mindre tätorter eller förorter har även de ofta tillgång till en mindre butik. Dessutom ansåg många av
dessa att det finns ett värde i sig att stötta de lokala butikerna och menade således inte att e-handeln
skulle ersätta handel i mindre butiker. Frågan är dock om de mindre butikerna kan leva på e-handelskundernas kompletteringshandel. Här finns sannolikt en potential för de aktörer som klarar av att
kombinera försäljning via web och butik och som lyckas utveckla kompletterande tjänster för att locka
kunder till butiken.
Tillgänglighet är en viktig aspekt i kommunal planering. Intervjuerna visar att de som bor långt från
stadskärnan är de som ofta behöver pendla med bil till vardags och som också är beroende av bilen för
att göra längre inköpsresor. Dessa inköpsresor görs regelbundet. Här finns alltså en potential att ehandeln kan leda till färre bilresor. På långa avstånd från städerna är det dock mer begränsat utbud av
e-handelserbjudanden. Av det skälet har vi inte intervjuat personer som bor på landsbygden.
Graham och Marvin (2001) menar att städer idag karaktäriseras av en splittrande infrastruktur där
service och mobilitet är ojämnt fördelad mellan olika grupper i städerna. Premierade platser är sådana
som endast priviligierade grupper har tillgång till såsom ”gated communities”, höghastighetståg,
privata parker och stränder samt exklusiva wifi-zoner. Onlinebutiker kan förstås som en premierad
plats som tillåter större frihet till dem som har råd med servicen. Onlinebutiker förändrar inte enbart de
sociala praktikerna hos dem som utnyttjar servicen men även den urbana miljön genom ökat antal
hemleveranser med distributionsbilar. Lastbilstransporter i stadsmiljö innebär negativa effekter såsom
buller och luftföroreningar. Om utvecklingen innebär en omfattande ökning av godsleveranser i
stadsmiljö blir det viktigt med effektiva system för samordnade leveranser och användning av fordon
anpassade för stadsmiljö för att stadslivet inte ska påverkas negativt.

7.1.2.

En utmaning för dagligvaruhandeln

Dagligvaruhandeln är viktig för svensk ekonomi och omsatte år 2015 över 272 miljarder och
sysselsatte 100 000 personer (HUI Research (2017) baserat på statistik från SCB, 2015). Andelen som
säljs via web är dock fortfarande bara ca 2 procent, men är betydligt större i t.ex. Stockholm. Trenden i
samhället är generellt en utveckling mot ökad tjänsteförsäljning och det finns goda skäl att tro på en
fortsatt snabb tillväxt av e-handel av dagligvaror.
Samtliga stora aktörer på marknaden gör satsningar för att utveckla sina erbjudanden och logistiklösningar för att möta förändringen. Dagligvaruhandeln är en bransch med låg bruttovinst och hög
omsättning med hård konkurrens mellan aktörer. Det är en stor utmaning att skapa kostnadseffektivitet
samtidigt som man bygger upp nya resurser; dels med hänsyn till osäkerheter i efterfrågan, dels för att
det kräver investeringar och dels för att e-handel är relativt nytt där kunskapen om tjänster och
leveranssätt fortfarande utvecklas snabbt.
E-handeln innebär nya förutsättningar för dagligvaruhandelns logistik. Flera aktörer satsar på så kallad
”omnichannel”, som innebär försäljning genom flera kanaler. Det finns även aktörer som är
specialiserade på enbart web-försäljning. Det finns olika strategier för plockning. Plockning är en
resurskrävande aktivitet, vilket kan tala för att det kommer alltfler centraliserade plocklager.
Centraliserad plockning innebär att sändningar kundanpassas på längre avstånd från konsumenten,
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vilket kan innebära sämre förutsättningar för fyllnadsgrad och transporteffektivitet. Det finns dock
faktorer som talar för att detta skapar mer hållbara erbjudanden; genom att leveransen går direkt från
plocklager till konsument förkortas transporten med ett led, vilket även kan innebära bättre
förutsättningar för minskat matsvinn. Det är många strategiska överväganden vid utveckling av
resurser för e-handeln.
Eftersom marknaden är under tillväxt med hård konkurrens om konsumenterna är det mycket
betydelsefullt för företag att skapa attraktiva erbjudanden. Det finns flera utvecklingsområden, t.ex. att
förbättra kundupplevelsen på webben genom t.ex. inspiration, kompletterande utbud och andra
mervärden, men även skapa distributionssystem för en hög service när det gäller leveranser. Hög
service försämrar förutsättningar för transporteffektivitet på ”sista milen”, om man inte samtidigt har
en hög kundtäthet, och än så länge är omsättningen för e-handeln begränsad på många orter. Det är en
utmaning att balansera service och transporteffektivitet, samtidigt som man vill vinna nya marknadsandelar. En hög service gör erbjudanden mer attraktiva, vilket kan innebära ökat kundunderlag som
innebär bättre förutsättningar för transporteffektivitet.

7.2.

Lämpliga områden för policyinterventioner

Projektet speglar faktorer som påverkar möjligheten att effektivisera transportarbetet till följd av
e-handel av livsmedel. För att potentialen ska kunna uppnås finns det behov av policyinterventioner.
Vi pekar här på några relevanta områden.

7.2.1.

Ökade incitament för kommunerna att ta fram godsstrategier

Idag tar kommuner fram trafikstrategier och planer för mobilitet i städer. Även om medvetenheten och
kunskapen om godstransporter har utvecklats starkt under de senaste åren har godstransporter
fortfarande begränsat utrymme i många kommunala planer. Genom att inkludera godstransporter i
arbetet med trafikplanering skapas förutsättningar för kommuner att bidra till en utveckling mot mer
hållbara godstransporter i staden.
Det finns flera exempel på åtgärder och policys som kommuner kan ta ställning till t.ex. miljözoner,
säkerställa att det finns bra placerade och fungerande lastzoner, infrastruktur som ger god framkomlighet för godstransporter men även bidra till ökad samordning av varudistribution. Att bidra till
infrastruktur för flexibla livsmedelsleveranser är en fråga som kommunerna skulle kunna arbeta med.
En möjlighet för offentliga aktörer att påverka förutsättningar och villkor för energieffektiva
matleveranser skulle kunna vara att arbeta med certifiering. En miljömärkning av erbjudanden skulle
kunna guida konsumenterna till att göra hållbara val. Detta kan även fungera som morot för företag.
Det finns konkreta verktyg som kommuner kan använda (SKL och Trafikverket 2011). De transportpolitiska målen innehåller flera öppningar för att arbeta med godsområdet. Några kommuner är idag i
framkant – det är viktigt att ta tillvara på deras erfarenheter (SKL 2017). Ett exempel där en offentlig
aktör har stöttat kommuner är Energikontoret Sydosts arbete med samordnad varudistribution, där
kommuner kan få stöd både inför politiskt beslut samt för att implementering olika typer av lösningar
för detta3.
Eftersom godstransporter inte haft eller har samma utrymme som persontransporter i kommuners
planering är kompetensen idag relativt begränsad i många kommuner. E-handel av mat är relativt nytt
vilket innebär att det finns begränsat med underlag om förutsättningar för leverans av livsmedel. Att
aktivt delta i forsknings- och demonstrationsprojekt i samarbete med akademi och företag kan bidra
till ökad kompetens inom kommuner. Detta innebär också en möjlighet att påverka utvecklingen av
t.ex. energieffektiva leveranssätt som fungerar bra för konsumenter och företag.

3

Energikontoret sydost, hemsida 2018-05-16, http://www.energikontorsydost.se/samordnad-varudistribution
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7.2.2.

Utveckling av e-handel på landsbygden

En relevant fråga är hur e-handeln kan bidra till att uppnå mål som inte är omedelbart kopplade till
energibesparing, som medborgares rätt till basal samhällsservice. Denna studie har belyst att
landsbygden, men också mindre orter utanför städerna, idag har begränsad tillgång till e-handelserbjudanden. Det är svårt för företag att få kostnadstäckning för hemleverans på landsbygd och
glesbygd, men flera företag arbetar ändå aktivt med att utveckla lämpliga leveranssätt för att göra
e-handel tillgängligt även där. Det finns idag politiska ambitioner som handlar om att landsbygder ska
vara livskraftiga, med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd (se t.ex. SOU
2017:1). Det handlar exempelvis om att näringsliv och småföretagare på landsbygd ska kunna utveckla
sina verksamheter på distans och att hushåll på landsbygder har tillgång till bredband.
E-handeln har stor potential att bidra till att öka livskraften i svenska landsbygder. Det är ett möjligt
område för subventioner. Statliga bidrag kan underlätta för att småföretagare på landsbygd,
exempelvis lanthandlare, ska kunna utöka sina verksamheter med hämtning och utlämning av mat,
samt bidrag och projektmedel för att starta upp e-handelsverksamhet på landsbygden.

7.3.

Framtida forskningsbehov

7.3.1.

Studera fler grupper av e-handlare

De potentiella och befintliga kunder som vi inom ramen för denna studie intervjuat är i hög grad
privilegierade på det sättet att de i de flesta fallen har en högre utbildning, yrkesarbetar och har stabil
inkomst. Studien visar att för de personer som e-handlar idag framstår inte pengar som ett hinder för
att e-handla, snarare är det en brist på tid, eller möjligheten att få tillgång till särskilda specialvaror,
som gör att e-handeln framstår som attraktiv. Personer som e-handlar bor också i de flesta fallen i
centrala lägen med gott utbud av butiker med ett brett sortiment. Personerna som bor mer avlägset har
tillgång till bil. Varken transporterna, eller tillgång till livsmedel, upplevs som besvärligt. Om
sammansättningen av fokusgrupperna inkluderat personer på lands- och glesbygden, arbetslösa och
låginkomsttagare hade inställningen till e-handel och inköp av livsmedel troligen sett mycket väldigt
annorlunda ut. Vi har valt att studera de grupper som har störst potential att minska transporterna till
följd av e-handel och som dessutom har tillgång till attraktiva e-handelserbjudanden. Att undersöka
digitalt utanförskap kopplat till matinköp och transporter i en svensk kontext vore dock en viktig
studie eftersom det finns ett stort behov att öka kunskapen om rättvis tillgänglighet. I kapitel fyra
pekar vi också på att det generellt behövs mer kunskap om vilka erbjudanden vad e-handelskunder
uppfattar som attraktiva. Framförallt fokusgruppstudien pekar dock på att potentiella kunder är
intresserade av energieffektiva upplägg, och att olika servicenivåer kan vara attraktiva ur olika
perspektiv.

7.3.2.

Sekundäreffekter av e-handel

Fortsatta studier om e-handelns sekundära effekter behövs. I den här studien har vi fokuserat på
inköpsresor av livsmedel och undersökt om personer som e-handlar gör inköp på andra sätt än
personer som handlar i fysisk butik. Vi har dock inte undersökt om de gör andra resor istället för
inköpsresorna och om det genererar en generell hög energiförbrukning. Att undersöka hur nuläget ser
ut, men också utvecklingen ur ett longitudinellt perspektiv (dvs. hur e-handelkundernas resvanor
förändras över tid) vore intressanta fortsättningar på denna studie.
I detta sammanhang är det även intressant att studera även andra varugrupper för att skapa ny kunskap
om hur inköpsbeteendet och inköpsresor förändras.
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7.3.3.

Behov av bättre statistik om godstransporter

Det finns behov av bättre beslutsunderlag i kommunal planering av godstransporter. Det handlar både
om behov av mer resurser och kompetens men också verktyg för planering och mer data om
godsflöden. Ett av problemen idag är att det finns begränsat med statistik om godstransporter i städer
och det är resurskrävande att samla in.
För att bättre utvärdera energianvändning för transporter kopplade till e-handeln finns det ett generellt
behov av mer statistik, både för person och godstransporter. När det gäller gods, finns idag inte
möjlighet att särredovisa e-handelns transporter från godstransporterna i stort (Trafa 2017). En
utmaning med att samla in data är att det måste vara en rimlig börda för uppgiftslämnaren. En annan
utmaning är att kunskapen om transporterna finns hos olika aktörer, vilket försvårar en övergripande
analys (Ibid.). Att förbättra tillgången till statistik är en viktig uppgift för den fortsatta forskningen.

7.3.4.

Framtidens logistiksystem för livsmedelshandel via flera säljkanaler

Oavsett vad potentialen för energibesparing är, så har e-handeln kommit för att stanna. E-handel av
livsmedel innebär potential för hög tillgänglighet till ett större utbud och en möjlighet för konsumenter
att spara tid genom att plockning och hemkörning istället görs av ett företag. Omställningen till en
ökad e-handel innebär flera logistiska utmaningar. Det behövs mer kunskap om hur vi skapar
framtidens energieffektiva logistiklösningar för digitaliserad dagligvaruhandel.
Det behövs även mer kunskap om framtidens konsumenter. Dels finns det en osäkerhet i hur snabbt
e-handeln kommer att utvecklas, men också vilken typ av kunder som flyttar över sina inköp till webbutiker. När e-handeln blir tillräckligt stor, t.ex. upp mot 15 procent, kommer sannolikt fysiska butiker
att börja försvinna. För att fortsätta effektivisera ”sista milen” vore det även värdefullt att veta mer om
vilka servicekrav som ska prioriteras med hänsyn till konsumenters önskemål och hur servicenivån
kan balanseras med hänsyn till transporteffektivitet.

7.3.5.

Kunskap för att skapa framtidens hållbara transportsystem

Den här studien ger viktiga inblickar i faktorer som påverkar energieffektivitet, och ger fingervisningar om att det finns goda möjligheter att e-handel av livsmedel leder till energibesparingar. Att
fortsätta bygga robust kunskap om ett område som förändras i snabb takt är viktigt för att kunna skapa
framtidens hållbara transportsystem.
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Bilaga 1: Sammansättning intervjupersoner
Sammansättning fokusgrupper
Grupp 1. Yngre vuxna: medelstor stad med omnejd.

7 personer mellan 25–35 år. 1 person var 66 år4. 3
personer har hemmaboende barn. Cyklar främst. Bil
finns i några hushåll.

Grupp 2. Äldre vuxna: medelstor stad med omnejd.

4 personer mellan 36–70 år. Hemmaboende barn (1)
eller utflyttade barn (3). Cyklar eller åker bil till och
från arbetet. En pensionär.

Grupp 3. Yngre vuxna: storstad med omnejd.

4 personer mellan 32 och 43 år. Reser framförallt
kollektivt. Bil finns i två av hushållen.

Grupp 4. Äldre vuxna: storstad med omnejd.

3 personer mellan 44 och 60 år. Bor centralt i
Stockholm och reser framförallt med kollektivtrafik
eller cykel. Bil finns i två av hushållen.

Sammansättning hushållsintervjuer
Område

Bakgrundsinfo

Leveransmodell

1

Stockholm

Ensamboende kvinna, inga barn, ingen bil

Hemleverans,
fullsortiment

2

Stockholm

Samboende kvinna, två barn i hushållet, en bil

Hemleverans,
fullsortiment +
middagslösning

3

Stockholm

Samboende man, två barn i hushållet, ingen bil

Hemleverans,
fullsortiment

4

Stockholm

Ensamstående kvinna, ingen bil

Hemleverans,
fullsortiment

5

Stockholm

Samboende par, ett barn i hushållet, en bil

Hemleverans,
middagslösning

6

Stockholm

Samboende man, tre barn i hushållet, en bil

Hemleverans,
fullsortiment +
middagslösning

4

Denna person skulle egentligen deltagit i gruppen med äldre vuxna, men dök upp under intervjutillfället då de
yngre vuxna intervjuades. Hen deltog därför i fokusgruppen med ”yngre vuxna”.
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7

Stockholm

Samboende kvinna, ett barn i hushållet, en bil

Hämtning i butik

8

Stockholm

Ensamstående kvinna, inga barn, en bil

Hemleverans,
fullsortiment

9

Uppsala

Sammanboende par, tre barn i hushållet, ingen bil

Hemleverans,
fullsortiment

10

Linköping

Samboende kvinna, ett vuxet barn i hushållet, en bil

Hämtning i
butik,
middagslösning

11

Linköping

Samboende kvinna med två barn i hushållet, ingen bil

Hämtning i
butik,
fullsortiment

12

Linköping

Samboende par med två barn i hushållet, en bil

Hemleverans,
fullsortiment

13

Linköping

Sammanboende kvinna med två barn i hushållet, en bil

Hemleverans,
middagslösning

14

Linköping

Sammanboende man, inga barn, en bil

Hämtning i
butik,
middagslösning

15

Norrköping

Sammanboende kvinna med två barn i hushållet, en bil

Hemleverans,
fullsortiment

16

Linköping

Sammanboende man, två barn i hushållet, en bil

Hemleverans,
fullsortiment

17

Linköping

Sammanboende kvinna, två barn i hushållet, en bil

Hämtning i
butik,
middagslösning

18

Linköping

Sammanboende kvinna, inga barn, 1 bil

Hemleverans,
begränsat
sortiment

19

Linköping

Samboende kvinna med tre barn i hushållet, 1 bil

Hemleverans,
begränsat
sortiment
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Bilaga 2: Intervjuguider
Intervjuguide fokusgrupper
Information om studien: syfte, frågeställningar, varför intressant etc.
Poängtera/markera att studien inte är en marknadsundersökning, inte sponsrad av branschen (av
någon speciell aktör), utan är en oberoende studie finansierad av energimyndigheten.
Inköp idag
Hur handlar ni? (nära hemmet, stormarknad, med bil, kollektivtrafik, cykel?)
Vilka inköp görs var, skillnad på var och vad man handlar? Och med vilket färdsätt?
Vem handlar? (ensam, tillsammans med sambo eller liknande)
Beskriv hur ni uppfattar handling? (roligt, tråkigt, tidskrävande, socialt, jobbigt etc.)
Tänker ni på resan till affären ur ett miljöperspektiv? Är det något ni tar hänsyn till när ni gör
inköp? Tror ni att folk generellt gör det?
E-handel av mat
Allmänna åsikter (någon som har prövat, vilka erfarenheter?)
Vad skulle få er att pröva på e-handel?
Varför har ni inte prövat att e-handla, fortsatt med e-handel? (dyrt, dålig kvalitet, dålig leveransmodell,
passar inte livet etc.)
Finns det något livsmedel/vara som passar sig bra för e-handel?
Någon vara som ni inte tycker passar bra?
Tror ni att e-handel kan bidrar till att förbättra miljön, hur? Eller försämra? Med tanke på
transporterna?
Olika leveransmodeller
Intervjupersonerna får se en bild av de olika leveransmodellerna och be dem associera kring dem,
vilka tankar, känslor de väcker, om de tilltalar eller inte, ur vems perspektiv det kan vara attraktivt…
vilka upplägg skulle fungera för er, sett till er livssituation?
A: hemleverans (just in time)
B: kund hämtar i butik (click n’ collect), alternativt plocklager  är cykel/gång rimligt?
C: hemnära hubb  hur långt hemifrån kan hubben ligga? Var går tröskeln för att cykla/gå?
Finns det någon leveransmodell eller utformning av tjänst som ni saknar? Använda fantasin!
Avslut
Har vi glömt något?
En avslutande runda: någon reflektion om vad vi pratat idag, något ni tar med er, något ni vill skicka
med projektet
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Intervjuguide hushållsintervjuer
Tema 1: val av leveransmodell, erfarenheter av e-handel
Hur kommer det sig att du började e-handla?
Har du många bekanta som e-handlar, påverkade det ditt beslut?
Vill du berätta om första gången du e-handlade? (när var det?)
Hur valde du tjänst? Varför valde du den tjänsten?
Finns det något i tjänsten som du saknar/som inte passar dig och ditt hushåll?
Hur levereras maten?
Hur tänkte du kring leveransen när du valde tjänsten. Hur viktig var den och varför?
Finns det någon annan typ av leverensmodell som du skulle föredra?
Finns det någon leveransmodell som du inte skulle kunna tänka dig?
Hur löste du dina inköp innan du började e-handla?
Tema 2: Diskussion kring resedagboken (gå igenom dag för dag)
Kan du berätta om din vecka?
Är det en vanlig vecka?
Är det något som förvånar dig?
Här ser jag att du gjorde X, brukar du göra så?
Är det någon typ av resa som du brukar göra som inte var med den här veckan?
Tema 3: andra typer av inköp
Brukar du handla mat någon annanstans också?
I vilka situationer kan det uppstå?
Var handlar du då? Varför där? Med vilket färdmedel?
Hur ofta brukar du göra andra typer av inköp? (kläder, hem och hushåll etc.)
Hur genomför du dessa inköp? (näthandel, butik, färdmedel, tid på dygnet, ensam eller med familjen
etc.)
Varför gör du så? Med vilket färdmedel?
Finns det någon mat som du aldrig handlar online? (I så fall, varför?)
Finns det några andra varor än livsmedel som du regelbundet köper online? Som du aldrig skulle
handla online?
Tema 4: e-handel och vardagslivet
Hur skulle du beskriva ditt/hushållets vardagsliv i stort?
Vilka moment ingår (jobb, eventuell barnomsorg, träning, annat?)
Hur planerar och genomför ni vardagen med de olika momenten?
Har e-handeln förändrat hur du planerar och genomför din vardag på något sätt? (särskilt kopplat till
resor, reser du med samma färdmedel idag som du gjorde innan?)
Har e-handeln förändrat planeringen och genomförandet av dina resor på något sätt?
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Tema 5: framtiden
Hur tror du framtiden vad gäller e-handel ser ut? Kommer du fortsätta köpa mat på nätet?
Varför/varför inte?
Tror du andra kommer handla mer eller mindre mat på nätet? Varför/varför inte?
Tror du andra kommer handla mer eller mindre mat på nätet? Varför/varför inte?
Finns det något mer att lägga till? Något vi glömt att fråga?
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