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Abstrakt: 

 

Coronapandemin började som ett lokalt virus men som spred sig till en global pandemi. Pandemin 

har påverkat människor I Finland sedan våren 2020 både på en nationell nivå men också på den 

enskilda människans vardag. I Finland har man för att hejda smittspridningen infört nationella 

restriktioner och rekommendationer som påverkat dagligvaruhandeln och butikerna i branschen. 

Coronapandemin har medfört att människor har varit tvungna under pandemitiden att ändra på 

konsumtionsvanor i vardagen. Förändrade konsumtionsvanor medförde en trend där efterfrågan av 

näthandel med dagligvaror kraftigt ökat och att man i Finland handlat dagligvaror på nätet mer än 

någonsin tidigare. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur coronapandemin påverkat 

utvecklingen av näthandel inom dagligvarubranschen. I undersökningens empiriska del använder jag 

mig av semistrukturerade intervjuer för att intervjua köpmän från matbutiker inom K-kedjan. 

Avhandlingens resultat visar hur mycket pandemin har påverkat matbutikerna och på vilka sätt de 

agerat då förutsättningen för den dagliga verksamheten förändrats. Pandemins inverkan på butikerna 

har varierat beroende på om det var början av pandemin våren 2020 eller ett senare skede, beroende 

på om butiker erbjuder näthandelstjänster eller var geografiskt sätt butiken finns. Näthandeln har 

varit utmanande för butikerna under pandemin på flera olika sätt. Butikerna har bland annat behövt 

anpassa butikslogistiken efter den ökade efterfrågan och utveckla de interna processerna för att 

erbjuda för kunderna en så bra näthandelstjänst som möjligt. Butikerna har även anpassat personal 

och butiksutrymmen enligt hur näthandeln utvecklats. Butikerna har lyckats anpassa och utveckla 

verksamheten under coronapandemin enligt behov och har möjliggjort under denna exceptionella tid 

att alla haft möjlighet att handla dagligvaror på ett tryggt sätt. Butikerna har under pandemitiden 

utvecklat och förbättrat näthandeln för att göra tjänsten för kunden så smidig som möjlig. Den största 

utmaningen under Corona tiden har dock varit att få näthandeln av dagligvaror lönsam vilket även 

kommer att vara avgörande i hur butikerna utvidgar näthandeln i framtiden.       

Nyckelord: Digitalisering, näthandel, coronapandemi, 7p modell 

Datum: 20.10.2021 Sidantal: 89 
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1. Inledning 
 

I januari 2020 informerade institutet för hälsa och välfärd (Institutet för hälsa och 

välfärd 2020) om det första coronafallet i Finland. Coronaviruset covid-19 

noterades första gången i december 2019 i Kina och bröt några månader senare ut i 

en global pandemi. Människan hade inte kännedom om denna nya typ av 

coronavirus sedan tidigare (Institutet för hälsa och välfärd 2020), och för att hejda 

smittspridning förorsakade pandemin nationella restriktioner och 

rekommendationer vilka har påverkat människors vardagliga rutiner. 

Begränsningarna har bland annat påverkat människans rörlighet i samhället samt 

påverkat distansarbetet och distansundervisning. Under pandemin har även 

näthandeln kraftigt växt inom dagligvarubranschen. (Livsmedelsindustriförbundet 

2020) På grund av förändringar i konsumtionsvanor har butikerna under kort tid 

varit tvungna att utveckla och koncentrera resurser på nya digitala tjänster. 

(Kauppalehti 2020) Dagligvaruhandeln har länge fungerat traditionellt där 

majoriteten av konsumenterna gjort fysiska butiksbesök och så att näthandeln inom 

branschen inte utvecklats i samma utsträckning som i övriga detaljhandeln. 

(Frostenson m.fl. 2017) Ett faktum är dock att konsumenterna under 

coronapandemin börjat handla livsmedel via nätbutiker mer än någonsin tidigare.  

   

Coronapandemins inverkan på dagligvaruhandeln har inte enbart medfört ökad 

näthandel, utan även påverkat den övriga butiksverksamheten. Förändringar har 

varierat från pandemins början och under pandemin. Pandemin har inverkat på 

butiksverksamheten olika allt beroende på var butiken geografiskt är belägen från 

vad kunderna handlar i butiken. Sedan pandemins början har butikerna inom 

livsmedelsbranschen varit innovativa och hittat olika sätt att tillfredsställa den stora 

efterfrågan på online försäljning och utvecklat den dagliga butiksverksamheten. 

(Livsmedelsförbundet 2020)  
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1.1 Problemdiskussion 

 

I denna avhandling undersöker jag vilka utmaningar coronapandemin har medfört 

för dagligvarubutiker i Åbo och Helsingfors och hur butikerna hanterat dessa 

utmaningar.  Det är svårt att entydigt påvisa att pandemin i sig direkt skulle ha 

förorsakat alla förändringar, men i och med pandemin har människor bland annat 

börjat utnyttja digitala tjänster mer än tidigare. För företagen räcker det inte enbart 

att utveckla och försöka sälja en ny enskild digital tjänst, utan de måste använda ett 

helhetsperspektiv för att förändringen skall vara möjlig i alla företagets områden. 

(Kowalkowski & Kindström, 2012)  

 

Under det gångna året har mycket av den digitala diskussionen handlat om 

distansarbete och näthandel med livsmedel. (Talouselämä, 2021) Under det senaste 

årtiondet har vi levt en digital genombrottsperiod som under coronapandemin fått 

märkbart mera fart. Konsumenten efterfrågar allt oftare digitala tjänster för att 

tillfredsställa sina köpbehov medan många företag utvecklar digitala tjänster enbart 

för att stöda den traditionella verksamheten. (Ruokonen, 2016) I en publikation i 

november 2020 ställde jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra följande 

fråga: ”Vilka sätt och praxis i samhället är det nu dags att överge då vi inte mera 

är bundna till tid och plats?” (Dufva, m.fl. 2020) De förändringar som uppstått 

under coronapandemin kan medföra både utmaningar och möjligheter för butikerna 

och för näthandel inom dagligvarubranschen. Ett ökat utbud av butiker med 

näthandel kan ses som en möjlighet, medan lönsamheten däremot är en utmaning. 

Alla som idkar näthandel med dagligvaror har samma utmaningar, nämligen att få 

näthandeln tillräckligt lönsam. Antalet butiker med näthandel har över fördubblats 

under perioden slutet av 2019 till mars 2021. Innan pandemin öppnade några 

butiker i veckan möjligheten till näthandel, medan de i början på pandemin ökade 

som bäst med 20 butiker i veckan. Bara i april 2020 började 90 nya butiker erbjuda 

näthandel.  I mars 2021 låg antalet butiker redan på totalt 487 butiker med 

näthandel. (Kesko, 2021b) 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor  
 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur coronapandemin påverkat 

utvecklingen av näthandel inom dagligvarubranschen. Näthandeln har under 

coronapandemin haft en stor betydelse både för konsumenterna och matbutikerna. 

Coronapandemin har inte bara förorsakat en tillfällig ökad efterfrågan av näthandel, 

utan även lämnat bestående förändringar hos både konsumenter och hela 

dagligvarubranschen. Vad skulle det innebära för dagligvarubranschen om 

näthandeln i framtiden växer ännu mer? Eftersom efterfrågan och utvecklingen av 

näthandel har tagit fart under en kort tidsperiod är det intressant att se hur det ändrat 

konsumentbeteendet under pandemin samt vilken betydelse det har för framtiden. 

Digitaliseringen har fått en märkbar roll under pandemin vilket även syns inom 

näthandel. Digitaliseringen och utvecklingen av näthandel innebär inte enbart att 

man möjliggör köp via företagens hemsida, utan i verkligheten är förändringen 

något som berör hela företaget. Jag har som mål att förtydliga vilka faktorer som 

kan vara viktiga att beakta vid utvecklandet av näthandel, och har använt mig av 

teman från marknadsföringsmodellen 7p. Jag kommer att använda modellen som 

utgångspunkt för att analysera förändringar som skett inom näthandeln av 

dagligvaror. 

 

Avhandlingens forskningsfrågor är följande: 

 

- Forskningsfråga 1: Hur har coronapandemin påverkat dagligvarubranschen? 

 

- Forskningsfråga 2: Hur har butiker hanterat förändrade förutsättningar för 

verksamheten under coronapandemin? 

 

- Forskningsfråga 3: Vilka faktorer är viktiga att beakta vid utvecklingen av 

nätbutik med dagligvaror?  

 

- Forskningsfråga 4: Vilken betydelse kommer näthandel med dagligvaror att ha i 

framtiden?  
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1.3 Avgränsningar  

  

Dagligvaruhandeln i Finland har två stora aktörer Kesko, och SOK, vilkas 

marknadsandelar år 2020 var 36,9 för K-kedjan och 46,0 % för S–kedjan. (PTY, 

2021c) Jag kommer inte att fokusera på hela dagligvarubranschen utan har 

avgränsat studien till butiker inom K-kedjan. I min avhandling avgränsar jag 

dagligvaruhandeln till den finska marknaden och väljer att enbart fokusera på K-

kedjans dagligvarubutiker eftersom deras köpmanssystem skiljer sig från S-kedjan. 

Kesko och köpmännen bildar tillsammans K-kedjan. En butiks köpman leder den 

egna butikens hela verksamhet. (Kesko, 2021a)  

 

Näthandelns tillväxt har varierat beroende på om butiken är placerad i glesbygd 

eller i en stad.  I den empiriska delen har jag att avgränsat mina intervjuer till butiker 

i K-kedjan som erbjuder näthandel från Åbo och Helsingfors. Jag har valt denna 

avgränsning dels för att de nationella restriktionerna kraftigast påverkats 

huvudstadsregionen dels för att få informanter inom samma områden.  Butikernas 

storlek varierar från stora Citymarkets-butiker till mindre K-marketar. Inom K-

kedjan finns K–Citymarket- K-Supermarket- och K-Market-butiker som skiljer sig 

från varandra utifrån butikens storleksklass.  I intervjuerna ligger fokus på hur 

coronapandemin inverkat på butikernas dagliga verksamhet och hur butikerna 

utvecklat näthandeln under tidsperioden mellan våren 2020 till sommaren 2021.  

 

 

1.4 Centrala begrepp 

 

Covid–19  

 

Covid – 19 är en sjukdom som orsakas av ett coronavirus. (Merriam-webster, 2021) 

Sjukdomen förorsakar bland annat luftvägsinfektion bland de smittade.  Då ett virus 

sprider sig runt hela världen förorsakar det en global pandemi. (World Health 

Organisation, 2020) Jag kommer i denna avhandling att använda mig av termen 

coronapandemi.  
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Digitalisering 

 

Den datatekniska termen digitalisering kommer från ordet digitalisera som betyder 

att omvandla till digital form. Det finns ingen entydig förklaring när och hur termen 

skall användas. Digitaliseringstermen har använts under senaste åren för att 

beskriva och lyfta upp en period då märkbara digitala framsteg har gjorts. En del av 

digitaliseringen är de tekniska förutsättningar att kunna handla på nätet, men för att 

en bransch skall kunna anses vara digitaliserad måste de ske förändringar i 

konsumentbeteende, dynamiken på marknaden samt i företagets kärnverksamhet. 

(Koskela & Ilmarinen 2015) I denna avhandling behandlas digitaliseringens roll i 

näthandel med dagligvaror.  

 

Näthandel 

 

Näthandel är en form av e-handel där E-handel är en förkortning av elektronisk 

handel. (Frostenson, 2017) När konsumenten handlar detaljvaror på internet och 

varorna levereras hem nästa dag är det fråga om en form av e-handel. Även om man 

köper en biobiljett eller en elektronisk bok som man får direkt vid köpet är det fråga 

om elektronisk handel, om man däremot gör en beställning via e-post eller köper 

via Facebook är det inte fråga om e-handel. För att definiera något som e-handel 

ligger fokus på själva transaktionen där ett inköp görs elektroniskt mellan köpare 

och säljare. I denna avhandling använder jag mig av begreppen näthandel samt 

nätbutik för att beskriva den digitala handelsplatsen. 

 

Marknadsföringsmodell 7p 

 

Marknadsföring är de aktiviteter som företaget utför för att få konsumenter att köpa 

företagets produkter och tjänster. Dessa aktiviteter kan fördelas i olika teman som 

tillsammans kallas för en marandsföringsmix. I den traditionella 4p 

marknadsföringsmixen ingår huvudteman produkt, pris, påverkan och plats. Utifrån 

4p har utvecklats många flera modeller varav 7p är en av dem. I 7p modellen har 

man utökat med påtaglighet, personal och process.  Dessa teman beskriver 

marknadsföringen från ett tjänsteperspektiv. (Zeithaml, m.fl. 2009)    

 



 10 

1.5 Metod 

 

När arbetet med avhandlingen påbörjades var samhället mitt i coronapandemin med 

restriktioner och rekommendationer. För att nå mina informanter har jag utfört 

kvalitativa intervjuer per telefon. Grunden för intervjufrågorna har jag byggt upp 

kring 7p modellen olika teman. Informanterna är köpmän från K-kedjan från 

matbutiker som erbjöd nättjänster i Åbo och Helsingfors. I sammanställande av 

intervjufrågorna har jag bland annat fokuserat på i vilken mån butikernas 

verksamhet förändrats på grund av coronapandemin, samt vilka utmaningar den 

ökade efterfrågan på näthandeln medfört butikerna med tanke på framtiden. Den 

teoretiska delen av avhandlingen består främst av sekundärkällor från böcker, 

vetenskapliga artiklar och branschrapporter, därtill internetkällor inom området.  I 

analysen av intervjusvaren har jag använt mig av tematisk analys.  

 

 

1.6 Disposition 

 

I avhandlingens inledande kapitel beskriver jag de centrala begrepp som jag 

förekommer i texten.  Den teoretiska delen börjar med en beskrivning av allmänna 

konsumenttrender under pandemins samt digitaliseringens betydelse inom 

dagligvarubranschen. Teoridelen avslutar jag med att fördjupa mig i näthandel med 

7p modellen som utgångspunkt samt med en sammanfattning av teorin. Efter 

avhandlingens teoretiska del presenterar jag undersökningens metod där beskriver 

hur jag utför den empiriska undersökningen. Efter metod kapitlet har jag ett 

resultatkapitel samt en sammanfattande analys av avhandlingen.      
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2. Trender inom dagligvarubranschen under coronapandemin  

 

Under coronapandemin har det uppstått flera fenomen som vissa utvecklats till 

trender, bland annat övergång till distansarbetande och distansundervisning samt 

en kraftig ökad efterfrågan av näthandel med dagligvaror. Digitaliseringen och 

förändringar i människors vardagliga rutiner har möjliggjort dessa trender. I detta 

kapitel behandlar jag först digitaliserings betydelse under coronapandemin varefter 

jag beskriver hur trenderna har påverkat själva dagligvarubranschen.  

 

 

2.1 Digitaliseringen som möjliggörare 
 

 

Digitalisering är inte något nytt fenomen. Vid millennieskiftet var den fysiska och 

den digitala marknadens skillnad tydlig varefter det blivit oundvikligt att skilja dem 

åt. Digitaliseringen har ändrat på människors sätt att skaffa information, handla, 

sköta övriga vardagliga ärenden samt att hålla kontakt med andra människor.  

(Koskela & Ilmarinen, 2015) Digitaliseringen fungerar som en process vars syfte 

är att utveckla, förbättra och effektivera verksamheter med hjälp av digital teknik. 

I figur 1 kan man vilken den digitala utvecklingen varit under det senaste årtionden.  

 

 

Figur 1: Digitaliserings utveckling, (Koskela & Ilmarinen, 2015, 28) 
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Konsumenten kan lätt få uppfattningen om att digitalisering är företags nätsidor, 

applikationer och näthandel men i verkligheten är det inte avgränsat till bara e-

handel utan omfattar hela handeln. (Handelsrådet, 2017) Det räcker inte att företag 

enbart skapar tekniska förutsättningar så konsumenter kan handla på internet via 

nätbutik och digitala tjänster. Ett företags digitalisering innebär förändringar i 

konsumentbeteende, dynamiken på marknaden samt i företagets kärnverksamhet då 

digitalisering skapar nya tillvägagångssätt, företagsmodeller, processer, produkter 

och tjänster som är värdeskapande för både företag och konsument. (Koskela & 

Ilamrinen 2015)   

 

För ett företag innebär det inte automatiskt framgång och ökat konsumentflöde även 

om man erbjuder digitala tjänster och har de tekniska förutsättningarna för till 

exempel näthandel. I takt med digitaliseringens utveckling förändas även 

branscher. Många branscher har använt sig av digitaliseringen till att stöda och 

effektivera de traditionella processerna men i framtiden är det sannolikt att digitala 

tjänster inte enbart fungerar som en stödande funktion utan kan ersätta hela 

företagsprocesser. (Ruokonen, 2016) Digitaliseringen kan delas upp i mikro- samt 

makroområden där man ur ett mikroperspektiv ser det från en enskild aktörs eller 

ett företags synvinkel medan makrodelen är från ett mera samhällsomfattande 

perspektiv. Makrodelen innebär allt från förändringar av konsumenters 

beteendemodeller till branschförändringar som kan förklaras som en följd av 

digitalisering.  Både digitaliseringens mikro- och makroområden påverkar varandra 

och skapar tillsammans en miljö där företag och konsument påverkar varandras 

digitala agerande. (Koskela & Ilmarinen 2015)  

 

I dagens omgivning har digitalisering en omfattande betydelse för företagen där 

människan lever i en värld som starkt styrs av molnteknologi och datadrivna 

möjlighet. För nya företag är data samt molnteknologin det nya normala och det 

enda sätt företagsverksamhet ska drivas. Teknologin i sig själv är inte problemet 

för dagens företag utan främsta hindret är hur företagen ska utnyttja all data och 

den molndrivna teknologin. (Savolainen. m.fl. 2021)  

 

Det finns flera orsaker varför företag borde flytta och utveckla företagets funktioner 

till nätet där en av de mest allmänna orsakerna är att konsumenter förväntar sig att 
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man även kan göra affärer med företag på internet. (Koskela & Ilmarinen, 2015) 

Med modern digitalisering förväntar sig konsumenter att behov ska kunna lösas 

snabbt, enkelt, billigt och att tjänster och varor ska vara tillgängliga för 

konsumenten var som helst och när som helst. (Widlund, 2018) Digitalisering i sig 

själv förmedlar känslan av att överföra en analog process till en digital vilket 

innebär att man inte bara möjliggör saker i ett digitalt format utan ger helt nya 

möjligheter. (Jansson & Laninge, 2019) Digitalisering är ett redskap för företag för 

att möjliggöra förnyelser i de traditionella företagsmodellerna. För att företag ska 

lyckas i utvecklandet av digitala lösningsmodeller är det viktigt att förstå hur man 

kan påverka affärsverksamhetens grund, nämligen lönsamhet, tillväxt och 

konkurrenskraft. (Koskela & Ilmarinen, 2015)  

 

Digitaliseringen ger förutsättningar för utveckling av näthandel och handlar därmed 

även om personifiering. Detta innebär nya möjligheter för företag att möta kunden 

var än kunden befinner sig, och i den digitala miljön skapa kundupplevelser för att 

få kunden att agera. Den digitala produktutvecklingen handlar med andra ord om 

människor och inte om välfungerande digitala tjänster. (Jansson & Laninge, 2019) 

Det är viktigt för modernt digitaliserade företag att de hela tiden arbeta med en 

omvärldsanalys för att skaffa så mycket kunskap som möjligt om kunden. Kundens 

behov, förväntningar och trender ändrar hela tiden och därför bör även företagen 

hela tiden upprätthålla analys om omvärlden. Det viktiga för företagen är att förstå 

vad som händer omkring företaget och vad som händer i samhället. (Koskela & 

Ilmarinen, 2015)  

 

Människors sätt att skaffa information, att handla och dela information har 

förändrats tack vare digitaliseringen i en digital miljö där konsumenten har mer val 

än någonsin tidigare. Vad konsumenten värdesätter och hur konsumenten agerar på 

marknaden förändras vilket ger företagen möjlighet att utveckla nya värdeskapande 

möjligheter för kunden. Inom dagligvarubutiker erbjuds redan tjänster där 

konsumenten själv kan scanna produkter och betala produkter vid 

självbetjäningskassor och lager hanteras av robotar och med självgående 

lagerfordon. Detta även kallat som ”artificial intelligence”. Synergin mellan vad 

som kunderna värdesätter och vad marknaden erbjuder förändras enligt hur mycket 

kunden är villig att betala för en viss tjänst. (Koskela & Ilmarinen, 2015) 
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Det positiva med den digitala utvecklingen är att det hela tiden utvecklas och inte 

har ett slutmål. Företag bör investera och utveckla i digitalisering för att försäkra 

sig om företagets lönsamhet och tillväxt. (Mattinen, 2020) Den digitala 

innovationsutvecklingen behöver nödvändigtvis inte påverka produktion och teknik 

utan snarare själva affärsmodellen. Frågan är vad det är som kunden upplever 

värdeskapande i en produkt eller tjänst? Nyttan är något som ändrar i samband med 

att digitala utvecklingen förnyas, kundernas konsumtionsmönster ändras eller då 

nya trender uppstår. Värdet av vad kunden köper uppstår först när man använder 

det, och därför är det värdefullt för företagen att veta vad kunden tänker, känner 

och upplever. En viktig frågeställning som borde ställas inom digital utveckling är 

vilket problem som kunden vill ha löst. (Widlund, 2018)  

 

Digitaliseringen utvecklas, näthandeln ökar och antalet konkurser bland fysiska 

butiker ökar. Orsaken till detta är inte enbart ökad konkurrens inom näthandel utan 

det faktum att konsumenten allt färre besöker fysiska butiker och köpcentrum än 

tidigare. (Widlund, 2018) De digitala förutsättningarna har möjliggjort att 

näthandeln kraftigt vuxit under coronapandemin. Coronapandemin medförde en så 

snabb efterfrågan av näthandel att butikerna var tvungna att utveckla de digitala 

handelsmöjligheterna. Kunderna övergick mycket snabbt från fysisk butik till den 

digitala plattformen. Många nya användare av näthandel har under pandemin blivit 

vana med att köpa dagligvaror på nätet och med detta försnabbat butikernas digitala 

utveckling. (Yli-Vainio, 2021) De butiker som redan innan pandemin satsat på 

digital utveckling har under pandemin haft ännu större tillväxt. I flera företag där 

man koncentrerat på att utveckla den fysiska verksamheten istället för den digitala 

har utvecklingen under coronapandemin övergått helt till att utveckla den digitala 

miljön. Under coronapandemin har den digitala utvecklingen med näthandel som 

det främsta exemplet fått betydligt större betydelse än tiden innan coronapandemin. 

(Karlander, 2021)    

 

 

2.2 Förändrade förutsättningar för affärsutveckling och näthandel 
 

Coronapandemin har tvingat butiker i dagligvarubranschen att utveckla 

verksamheten efter den ökade efterfrågan av näthandeln. Vid affärsutveckling 
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strävar företag att förstå konsumenternas behov, vad som kunderna efterfrågar och 

vad som är värdeskapande för kunderna. Att erbjuda en högkvalitativ produkt till 

ett lågt pris är inte tillräckligt utan företag borde även vara redo att möta okända 

framtida krav. (Rizgar m.fl. 2019) En icke värdeskapande produkt är sällan attraktiv 

för vare sig kund eller företag. Traditionellt har affärsutvecklingsfrågor kopplats till 

frågor kring hur produkt och marknad ska mötas om man ska utvidga marknaden 

med befintliga produkter eller utveckla produkter i den befintliga marknaden. 

(Uggla, 2015)  

 

Affärsutveckling handlar inte så mycket teknik utan mera om människors 

strategiska, kreativa och kommersiella förmåga. (Widlund, 2018) När 

konsumenterna får möjlighet att skaffa produkter och tjänster enklare, billigare och 

med bättre tillgänglighet så förväntar sig kunde också detta av företagen. Det är 

lättare att bygga något som en kund vill ha, än att få en kund att vill ha något. Att 

känna igen trender och rutiner är viktigt för att kunna analysera och utveckla. 

Lyckade affärsutvecklingsåtgärder genom att enbart analysera trender och rutiner 

är dock inte helt möjligt. (Sandström, 2003)  

 

Den digitala utvecklingen måste vara värdeskapande för både kund och butik och 

kan innebära utveckling i leverans, logistik eller digital utveckling. Planerande, 

processer kring beställandet, packandet, leverans samt retur är utmanande att 

utveckla. För att effektivt kunna utveckla näthandeln bör butikerna klargöra hur 

mycket butikerna och hur mycket konsumenterna ska vara involverade i de olika 

momenten för att ge tjänsten det värde som kunden förväntar sig. (Tadic, 2020)   

 

Beroende på vilket utgångsläge butikerna har till näthandel har de olika krav på 

affärsutveckling. Det finns butiker som idkat näthandel en längre tid och har den 

grundläggande infrastrukturen färdig medan det finns butiker som under pandemin 

har startat från noll och har varit tvungna att bygga upp näthandel från början. Enligt 

Mkansi med flera (2018) finns det vissa grundläggande faktorer som bör fungera 

för framgång inom näthandel. Dessa fundamentala delar är logistikkedjan med 

lagerhållning, transport, inventering, kommunikation och packandet. (Mkansi m.fl 

2018) Lagerhållning, logistik och packande diskuteras vidare i kapitel tre. Den stora 
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utmaningen i affärsutvecklandet är att hålla kostnaderna låga, men fortfarande med 

hög kvalitet av näthandelstjänsten. (Mkansi m.fl. 2018) 

 

Utvecklandet av näthandel omfattar mera än bara digitala möjligheter och logistik. 

Inom näthandel är värdekedjan allt från att kunden funderar på köpbeslutet tills 

kunden konsumerat produkten eller tjänsten. Värdekedjan består av en rad 

företagsaktiviteter vilka är kopplade till varandra och tillsammans bidrar till en 

slutprodukt som även kunden är delaktig i. Då det totala händelseförloppet beaktas 

från producent till slutkund bör företag ställa frågan om hur mycket nytta varje led 

hämtar nytta för slutkunden. Kan konsumenten köpa direkt produkterna utan 

onödiga mellanhänder utan att det för slutkunden har inverkan på värdekedjan. 

(Sandström 2003) 

 

Enligt Widlund (2018) har digitaliseringen rubbat den traditionella uppdelningen i 

värdekedjan. Genom digitalisering behöver inte tillverkare och producenter mera 

alla mellanhänder utan man kan direkt vara i kontakt med kunden. Det är även 

lättare för nya företag att komma in i branschen och erbjuda bland annat billigare 

och snabbare tjänster är traditionella företag. (Widlund, 2018) Utvecklandet av 

näthandeln kan därför se mycket olika ut beroende på bransch och produkt. 

 

Hur har då näthandelns framväxt under coronapandemin påverkat utvecklingen 

inom dagligvarubranschen? Att förutspå framtiden är inte enkelt eller någon 

självklarhet då till exempel krissituationer och trender kan förorsaka förändringar 

på mycket kort tid vilket coronapandemin ett bra exempel på.  Den 11 mars 2020 

meddelade världshälsoorganisationen (WHO) officiellt att Covid-19 har 

kategoriserats till en pandemi vilket senare ledde till undantagstillstånd i Finland. 

En pandemi uppstår efter att ha spridit sig till stora delar av världen och som drabbat 

en stor del människor (WHO, 2020). Detta förorsakade direkt den 12 mars en 

kraftig förändring bland konsumenterna som började hamstra dagligvaror på lager.  

Ett praktiskt exempel på en produkt som överraskade butikerna då var efterfrågan 

av wc-papper. Butikshyllorna tömdes med produkter snabbare än de fylldes. (yle.fi 

2020) Efter detta fick efterfrågan av näthandel märkbart mera fart.   
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2.3 Ökat antal nätbutiker  
   

Den finska livsmedelsbranschen har två stora detaljistaktörer, S–kedjan (SOK, 

Suomen osuuskaupojen keskuskunta) och K-kedjan (Kesko). Den tredje stora 

aktören i Finland är LIDL. Marknadsandelarnas fördelning åren 2018-2020 i tabell 

1 nedan. 

 2018 2019 2020 

SOK 46,4% 46.2% 46,0% 

Kesko 36,1% 36,5% 36,9% 

LIDL 9,6% 9,6% 9,5% 

Tabell 1: Fördelning av marknadsandelar (PTY, 2021d)  

 

Inom SOK och Kesko finns det totalt sex olika butikskedjor som erbjuder olika 

typer av nättjänster för dagligvaror. S – kedjans Foodie nätbutik fungerar i kedjans 

butiker Prisma, Alepa och S – Market.  K-kedjans näthandel fungerar i kedjans 

Citymarket, K-supermarket och K-market butiker, vilka skiljer sig åt beroende på 

butikens storlek och sortiment. Storleksklassernas fördelning beskrivs i tabell 2. 

Citymarket är den största typen av butik som representerar hypermarket 

storleksklassen, K-Supermarket medelstora butiker som och sedan K-market som 

representerar närbutiksstorleken. Kesko äger även Neste K som är 

bensinstationskedja. (PTY, 2020b)  

 

Butik Citymarket K-supermarket K-market 

Storleksklass Hypermarket Supermarket Market 

Storlek / m2 < 2500 m2  < 400 m2 100-200 m2 

Tabell 2: Butikernas storleksklasser 2021 (PTY, 2021c) 

 

Dagligvaruhandelns totala försäljning ökade 2020 med 6,6 % mot året innan vilket 

är den största ökning som man har registrerat inom branschen. Under 2020 ökade 

S-kedjan dagligvaruförsäljningen med 8,1 %, Kesko med hela 9,5 % och LIDL 

ökade försäljningen under året med 7,1 %. (PTY, 2021d) Enbart näthandeln ökade 

till 395 miljoner euro jämfört med 110 miljoner som det var året innan. (Nieminen, 

2021) Även antalet K-butiker som erbjuder näthandel har ökat under åren som 
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illustreras i tabell 3 nedan. Siffrorna i figuren beskriver antalet butiker med 

näthandel i slutet på det respektive året.  

 

 

Årtal Antal butiker som 

erbjuder näthandel 

2018 143 

2019  228 

2020 469 

31.3.2021 487 

Tabell 3: Butiker med näthandel inom K-kedjan (Kesko, 2021e, Kesko, 2020f) 

 

Som illustreras i tabellen har ökningen av antalet butiker med näthandel under året 

2020 varit kraftigt. Antalet butiker med näthandel har över fördubblats sedan slutet 

av 2019 till mars 2021 och var i mars 2021 487 butiker. (Kesko, 2021e) Ser man på 

S-kedjans motsvarande antal butiker som erbjuder näthandelstjänster var antalet 34 

i slutet på 2019 och i mars 2021 redan 120 butiker. Man kan konstatera att antalet 

näthandelsbutiker i S-kedjan har över tredubblats efter pandemin började i Finland.  

 

En undersökning av Kaupan Liitto från 2020 visar att näthandel med livsmedel hade 

en relativt liten andel innan coronapandemin, där enbart 4 % använde digitala 

tjänster för att handla livsmedel (Sieppi, 2020). Innan coronapandmien hade 

näthandel av livsmedel en marknadsandel på 0,6 %. År 2018 stod näthandeln av 

dagligvaror för 0,7 % av den totala försäljningen i landet.  (PTY, 2020a) När man 

sedan övergår till undersökningar som är gjorda under 2020 då coronapandemin 

redan etablerat sig uppstod det en kraftigare ökning av näthandel. Under pandemin 

har denna marknadsandel ökat och estimeras vara på våren 2021 2 – 3 % av den 

totala marknadsandelen.  Motsvarande andel i Sverige har varit 3 – 4 % före 

coronapandemin men estimerats att för tillfället vara över 10 %. (Markkinaraati, 

2021) 

 

I stora drag kan man dela upp coronapandemins inverkan på branschen i två delar. 

Dagligvaruhandeln med matbutikerna vars generella inverkan varit positiv medan 

foodservice grossist delen haft negativ effekt. Food service kunder är bland annat 
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skolor, daghem och restauranger vilka påverkats negativt som en följd av de 

nationella restriktionerna.  

 

2.4 Förändrade konsumtionsmönster och köpvanor 
 

 

Förändringar i konsumtionsvanor är grunden till den näthandelstrend som uppstått 

under coronapandemin.  En trend är inte någon framtidsvision utan är starkt kopplat 

till det förflutna samt dagsläget och som förorsakar större förändring i samhället. 

(Hiltunen, 2019) Konsumentbeteende och konsumtionsmönster är begrepp som 

innehåller allt från konsumentens egna värderingar före ett köp till attityder efter ett 

köp är genomfört. Konsumenter påverkas av faktorer som kan vara individuella, 

faktorer påverkade av omgivningen eller av företag. Konsumentbeteende är 

egentligen en psykologisk process där ovannämnda interna och externa faktorer 

påverkar och stimulerar konsumenten samt har en inverkan på hela köpprocessen. 

Exempel på faktorer som påverkar konsumenten är tjänsten i sig själv, priset på 

tjänsten, hur tjänsten utförs eller hur man kommunicerar med kunden om tjänsten. 

Övriga faktorer som påverkar själva köpprocessen kan vara ekonomiska, tekniska, 

politiska eller kulturella, eller psykologiska faktorer som kan vara sociala och 

personliga faktorer som påverkar motivation och lärande aspekter.     (Kotler & 

Keller.  2016)  

 

De psykologiska aspekterna inom konsumentbeteende är frågor som ändrar med tid 

och plats. Ekström med flera (2017) presenterar en modell som involverar fyra olika 

typer av köpbeteenden som beskriver varför och hur människors köpbeteende kan 

variera. Modellens olika beteenden är komplext beslutfattande, begränsat 

beslutsfattande, märkeslojalitet och slenterian. Genom komplext beslutsfattande 

har konsumenten högt engagemang och verkligen tänker efter före man agerar. 

Inom komplext beslutsfattande är engagemanget däremot begränsat och kunden 

och köper enligt ”gammal vana”. Livsmedel och dagligvaror hör till grupper av 

produkter som görs med begränsat beslutsfattande. Genom märkeslojalitet är 

konsumenten högt engagerad att söka efter varumärken som är starkt kopplade till 

kunden själv. Ett exempel på tydlig märkeslojalitetsval inom dagligvaruhandeln är 

vilken av butikskedjorna man favoriserar. Slenterian kännetecknas av att 

konsumenten med lågt engagemang köper samma produkt om och om igen från en 
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butik. Denna typ av beteende är inte kopplat till lojalitet mot varumärke utan ett 

beteende där kunden blir associerar till exempel en annons till något man köpt 

tidigare och utan att göra större beslut köper produkten av gammal vana. Denna typ 

av beteende är även allmän inom dagligvaruhandeln. Förutom dessa fyra 

ovannämnda beteenden finns det även övriga som till exempel variationssökande 

beteende och impulsköp.  (Ekström, m.fl. 2017) Möjlighet och utbud av näthandel 

har även haft en betydelse till hur engagerade konsumenterna är till näthandel. I 

tätorter finns det bredare utbud av butiker med näthandel jämfört med glesbygden. 

Desto flera butiker det finns med näthandel desto större är sannolikheten att bli 

påverkad av butikers marknadsföring. 

 

Tiden före pandemin gjordes köp av dagligvaror mera impulsbaserat, men flera har 

ändrat köpvanorna på grund av de nationella restriktionerna eller för att minska 

smittorisken av corona. (Kaupan Liitto, 2020a). Konsumtion av dagligvaror baserar 

sig dock ofta på vanor.  Genom vanor upprepas konsumtionsmönstren vilket 

underlättar konsumentens beslutsfattande men som tillika bromsar kunden att prova 

på nya produkter och tjänster. Vanor är svåra att bryta och därför måste butiker 

använda sig av olika strategier till att försöka ändra på konsumtionsvanor. Butiker 

som kunder favoriserade innan coronapandemin har ändrat till att inte vara samma 

som under pandemin. Denna förändring av att handla från olika butiker kan bli 

bestående. (Kotkakorpi, 2021) Vad som företag strävar till är att få kunder lojala 

till det egna varumärket och försöka skapa upprepat engagemang och 

beteendemönster. Men för att kunna påverka konsumenterna och deras köp är det 

viktigt att förstå varför konsumenterna agerar på ett visst sätt. Konsumenternas 

köpbeslut påverkas dagligen av värderingar, attityder, känslor och impulser. 

Konsumentvärderingar som påverkar konsumtionsvanorna och som är konkret 

kopplade till företag är bland annat snabbhet, bekvämlighet, upplevelser, 

användarvänlighet, hållbarhet, miljövänlighet etc. En kunds attityd däremot 

beskriver en individs känslor, erfarenheter och utvärderingar av ett fenomen. 

(Ekström m.fl. 2017) Desto större skillnad det är mellan konsumentens 

förväntningar och resultatet av tjänsten, desto större är kundens missnöje (Kotler & 

Keller, 2016)  
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Vad är det då som har förorsakat så snabba förändringar i konsumtionsvanor under 

coronapandemin? Sedan coronapandemin etablerade sig i Finland har människor 

självmant och på grund av restriktioner, rekommendationer ändrat på vardagliga 

rutiner.  Begränsad rörlighet i samhället har varit en stor orsak till varför 

förändringar i konsumtionsvanorna uppstått. Nedan några exempel om restriktioner 

och rekommendationer från våren 2020 som varit grunden till varför 

konsumtionsvanor ändrat. (Sieppi m.fl. 2020) 

 

- 12.03.2020 Rekommendation till distansarbete om arbete möjliggör detta.  

- 12.03.2020 Rekommendation att undvika allt resande förutom nödvändiga 

arbetsresor. 

- 17.03.2020 Begränsning till max 10 personer på allmänna platser, samt 

rekommendationer att undvika vistelser på allmänna platser.  

- 17.03.2020 Skolutrymmen stängs och studerande övergår till distansundervisning 

- Även under hösten 2020 fortsatte de lokala restriktionerna i Finland. Några exempel 

på rekommendationer och restriktioner som påverkat hur människor har rört sig i 

samhället är rekommendation till distansarbete, distansundervisning i skolor samt 

restaurangrestriktioner. (Stadsrådet, 2020) 

 

Både Google och Apple har bland annat samlat in och analyserat data om hur 

människor rört sig samhället under pandemin. Det insamlade data har publicerats i 

Googles Covid – 19 Community Mobility report och Apples insamlade data har 

publicerat i Apples Covid – 19 Mobility Trend reports. Googles statistik visar att 

butiksbesöken i Finland minskade under perioden 12.03.2020 – 07.05.2020  med -

11 %. (Google, 2020) Konkurrens och konsumentverket har sammanställt resultat 

och publicerat dem i sin rapport ”Koronan ja rajoitustoimien vaikutukset 

liikkumiseen”. I en undersökning gjord av Kaupan Liitto svarade 60 % av 

respondenterna att de minskat de fysiska butiksbesöken på grund av ökad smittorisk 

för corona. (Kurjenoja, 2021). För konsumenten innebar färre butiksbesök större 

inköp då man väl besökte butiken och ett ökat intresse i att handla via nätbutik. 

 

Förutom minskade antal butiksbesök har även distansarbete påverkat 

dagligvaruhandeln. I en undersökning gjord av Eurofound har upp till 59 % 

distansarbetat i Finland under coronapandemin vilket gjorde Finland till det land i 
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Europa där man mest arbetade på distans. Ökning i distansarbete och 

restaurangrestriktioner har under coronapandemin medfört att allt flera äter 

måltider hemma istället för att äta på arbete eller i lunchrestauranger. (Kempas, 

2020)  

En av de stora förändringen i konsumtionsvanorna har varit näthandelns ökade 

popularitet. Innan pandemin började användes näthandel med dagligvaror främst 

av barnfamiljer och i städer. Under pandemins gång har nya kundgrupper som yngre 

personer och pensionärer börjat handla livsmedel via nätbutik. (Yli-Vainio, 2021) 

Pensionärer som köpte dagligvaror genom näthandel var tidigare 10 %, medan 

antalet under pandemin stigit till 25 %. Näthandelns popularitet har även spridit sig 

utanför städerna. En stor del av dem som under coronapandemin första gången 

prövat näthandel med dagligvaror har upplevt hur näthandeln underlättar vardagen 

och fortsatt handla via nätet. Av de som handlade dagligvaror på nätet innan 

coronapandemin utnyttjade 80 % hemleveranstjänsten. Under 2020 använde 

däremot 50 % av kunderna upphämtningsalternativet som är en aning billigare. 

(Kesko, 2021d)  

 

Under pandemins början då det ännu inte fanns mycket information om hur allvarlig 

pandemin var handlade konsumenterna aktivt dagligvaror via nätbutiker. Detta 

ledde till att alla leveranstider såldes slut på mycket kort tid. Under 

sommarsäsongen minskade efterfrågan av näthandeln men andelen var fortfarande 

betydligt högre än åren innan motsvarande tid. Efter sommaren ökade näthandeln 

igen och har tredubblats jämfört med motsvarande tidsperiod åren innan.  (Yle, 

2021) 

 

 

2.5 Lönsamhet inom näthandel 
 

  

De procentuella förändringarna kan beaktas från flera perspektiv. Under våren 2020 

har näthandeln haft en kraftig ökning med 800 % för S-kedjan, Kauppahalli24 med 

500 % och K-kedjan med 800 %. Dessa tal är jämfört med samma tidpunkt året 

innan. Fast den procentuella ökningen varit så stor är andelen av totalförsäljningen 

ännu relativt liten då näthandelns andel är under 2 % av den totala försäljningen 



 23 

inom hela dagligvaruhandeln. Den stora efterfrågan som plötsligt uppstod våren 

2020 förorsakade allmänna logistikproblem för butikerna, näthandelsbeställningar 

kunde inte göras då alla leverans samt upphämtningstider var fullbokade, beställda 

produkter var svåra att få tag på och butikerna hade brist på plockare. Kostnaderna 

som uppstod av transport och av lönekostnader förorsakade att lönsamheten av 

näthandel var mycket dålig och delvis också överhuvudtaget vinstgivande. 

(Tammilehto, 2020a) Enligt LIDL som i Finland inte erbjuder näthandel med 

dagligvaror är näthandel i sig själv inte lönsamt eftersom plockande av produkter i 

butiker tar mycket arbetstid och därmed förorsakar för stora kostnader. 

(Tammilehto, 2020b) De höga kostnaderna har även förorsakat att det finska 

näthandelsföretaget Ekamarket gick i konkurs i slutet av året 2020. Orsaken bakom 

ekamarkets konkurs var att näthandel med livsmedel visade sig inte vara lönsamt. 

(Huotilainen, 2020)  

 

Näthandel med dagligvaror utvecklas för tillfället snabbt och flera modeller testas 

för att förbättra lönsamheten bland annat genom att effektivera hemleverans och 

plockmoment. Tidsmässigt kunde det vara lönsammare om man kunde lämna flera 

leveranser på samma gång och effektivera den sista sträckan i leveransen. S-kedjan 

har sedan tidigare även använt sig av en dark store butik inom huvudstadsregionen 

som inte är för kunder utan enbart är för att packa leveranser. (Rokka, 2020) K-

kedjan däremot testar att leverera snabbleveranser inom huvudstadsregionen enbart 

från mindre butiker. En utmaning för de finska butikerna är även den ökande 

konkurrensen inom näthandeln. (Tammilehto, 2021c) Det norska näthandels 

företag Oda kommer att börja i Finland i slutet på 2021 och kommer att starta sin 

verksamhet i huvudstadsregionen. Oda som är det ledande näthandels företag på 

den norska marknaden har i Norge en marknadsandel på 70 %.  Oda´s logistik 

baserar sig på samma princip som Kauppahalli24 som är det tredje största finska 

näthandelsföretaget för livsmedel där både Oda och Kauppahallis transport far från 

ett centralförråd därifrån man direkt transporterar till kunden. (Saario, 2020) Alla 

som idkar näthandel med dagligvaror har dock samma utmaningar, nämligen att få 

verksamheten lönsammare. Desto mera efterfrågan av näthandel ökar desto större 

blir behovet av att plocka, förvara och leverera. Tilläggskostnader uppstår eftersom 

butikerna med näthandel utför packandet och levererandet av varor som kunden i 

vanliga fall gör själv. När konkurrensen i framtiden ökar kommer priset att pressas 
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ner vilket kommer att innebära att kostnaderna sänks.  (Nieminen, 2021) Ett tema 

som ofta är aktuellt vid utveckling och lönsamhet är effektivitet. En definition av 

effektivitet är relation mellan prestation och insats av resurser vilket inom 

distributionen av dagligvaror är leveransdensiteten. Leveransdensitet motsvarar hur 

effektivt man levererar inom ett visst område. Effektiviteten inom 

näthandelslogistiken ökar då antalet leveranser blir fler och då antalet kör stopp blir 

färre. (Karlsson, 2008)   

 

 

2.6 Sammanfattning av trender och konsumtionsmönster  
 

Det är tydligt att coronapandemin har förorsakat stora förändring sedan våren 2020 

för butiker och enskilda individer då konsumenterna snabbt ändrade 

konsumtionsvanor och butikerna var tvungna att anpassa och utvecklade 

verksamheten enligt det aktuella läget. Grunden till många av de trender och 

förändringar i konsumtionsbeteende som uppstått under coronapandemin är starkt 

kopplade till på digitalisering. Människor har under pandemin övergått på grund av 

restriktioner och rekommendationer till bland annat distansarbete och 

distansundervisning. Det att människor har övergått till att sköta saker på distans 

innebär även att det digitala användandet har ökat. Ett bra exempel på detta är den 

ökade efterfrågan av näthandel. Efterfrågan av näthandel är oundvikligen en av de 

största förändringarna som skett inom dagligvarubranschen under coronapandemin. 

Som det i kapitlet kom fram är det inte bara efterfrågan som ökat. Försäljningen i 

nätbutiker har ökat, näthandelns marknadsandel har ökat, antalet butiker som 

erbjuder näthandel har ökat och många flera faktorer som är kopplade till näthandel 

har utvecklats. Fast de förändrade konsumtionsvanorna har medfört ökad 

efterfrågan av näthandel det visat sig att lönsamheten av näthandel varit mycket 

svag.   
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3. Centrala teman inom utveckling av näthandel med dagligvaror  

 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur coronapandemin påverkat 

utvecklingen av näthandel inom dagligvarubranschen. I förra kapitlet beskrev jag 

digitaliseringens betydelse i branschen samt coronapandemins inverkan på 

dagligvarubranschen.  I detta kapitel beskriver jag med hjälp av 7p modellen vilka 

teman som är viktiga att beakta vid utveckling av näthandel. Eftersom jag skriver 

om näthandel som en tjänst valde jag 7p modellen för att undersöka hur modellens 

olika teman fungerar inom utvecklande av modern näthandel. Jag har använt mig 

av 7p modellen för att lyfta fram de olika teman från modellen och även beskrivit 

mer detaljerat varför jag just valt denna modell.  

 

 

3.1 Fördelar och nackdelar med 7p modellen 
 

Den ursprungliga 4p marknadsföringsmixen presenterades första gången av Jerome 

McCarthy 1964 där modellens fyra delar var pris, produkt, plats och promotion. 

Samtidigt presenterade Neil Borden tolv teman som företagen skulle beakta för att 

uppnå lönsam affärsverksamhet vilka är produkt, planering, prissättning, branding, 

distribution, personlig försäljning, marknadsföring, reklam, förpackning, display, 

service, fysisk hantering samt fakta sökning och analys.  McCarthy omgrupperade 

dessa Bordens tolv element i  4p modellen så att modellen fick en bredare helhet. I 

tabell 5 illustreras den traditionella 4p modellen som blivit ett av de mest 

fundamentala marknadsföringskoncepten någonsin. (Goi, 2004) 
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Produkt Plats Pris Påverkan 

Produkt variation Kanaler Pris Marknadsföring 

Kvalitet Täckning Rabatter Reklam 

Design Sortiment Ersättning Försäljningsstyrka 

Karaktär Läge Betalning PR 

Brand  Inventering Kredit villkor Transport 

Förpackning  Transport  

Storlek    

Garrantier    

Retur    

    

Tabell 5: Teman i 4p modellen. Omarbetad enligt källan (Goi, 2004)  

  

Eftersom modellen var ämnad till att marknadsföra en materiell produkt har man i 

senare skede utvecklat 7p modellen som är riktad till marknadsföring av tjänster 

vilket även är orsaken till varför jag valt 7p modellen. Till den ursprungliga 4p 

modellen tillsattes ytterligare tre teman, påtaglighet, personal och process. 

(Zeithaml, m.fl. 2009) Booms och Bitner som 1981 presenterade dessa tre tillägg 

menade att personal alltid antingen direkt eller indirekt är involverad i tjänst 

påtaglighet är väsentligt med tanke på miljön där tjänsten produceras och processen 

är viktigt eftersom en tjänst består av ett flöde av aktiviteter och mekanismer som 

möjliggör en tjänst.  (Goi, 2004) 

 

Fast 4p modellen funnits i flera årtionden har den fått en hel del kritik för att vara 

för simpel och missledande, men är fortfarande vanlig och fungerar allmänt som 

grund för marknadsföringsplanering. (Kahn, 2014) Den digitala businessen 

representerar en tid som kräver förändringar i den traditionella mixen till mera 

moderna variationer. Det finns fortfarande de som anser att den traditionella 4p 

modellen kan omstruktureras och användas i modern tid, och de som anser att 

enbart mer moderna modeller borde användas i modern marknadsföring. 

Majoriteten anser dock att 4p modellens med dess element ska finnas som grund 

även i moderna modeller.  (Dominici, 2009)  
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För att nämna några modeller som är fokuserade på tjänster tjänst är bland annat 

modellerna 7p, 8p 4c, 4s, 3c och 3c+i. I dessa modeller har man även beaktat de 

område som mest kritiserats i 4p modellen nämligen konsumentfokus. I 7p 

modellen har man lyft fram personal, påtaglighet och process. I modellen 3c har 

man tagit fram områden som content (Webben som en plattform), samhälle och 

handel. I modellen 3c + i har man lagat till interface (samverkan, konkurrens), och 

i modellen 4c har man tagit fram elementen kundvärde, kostnader, bekvämlighet 

och kommunikation. Marknadsföring av produkter och tjänster med e-marketing 

innebär användandet av internet. E-marketing kan vara allt från e-post till sociala 

medier. Genom e-marketing vill man även ta med teman som personifiering, 

personlighet, kundservice, samhälle, webbplats, säkerhet and sales promotion. 

(Goi, 2004)  

 

Användbarhet och utvecklande av den egna marknadsföringsmixen beror mycket 

på hur termdefinitionerna anpassas i modellen.  Det behövs alltid en produkt, som 

har ett pris och som ska ha någon typ av försäljningsställe.  Alla företag behöver 

däremot inte definiera termerna på samma sätt. I den traditionella 4p modellen 

definierades produkt som en fysisk vara men en produkt kan också definieras som 

konsumentfördelar vid anskaffande av en tjänst eller produkt. Priset på en tjänst kan 

definieras vad som en konsument förbrukar i form av pengar, tid eller uppoffringar 

medan plats kan definieras med vad allt företag och konsument gör för att utför en 

tjänst eller byta ägare av en produkt. Promotion kan vara all information som 

överförs mellan olika parter på marknaden. (Dominici, 2009) 

 

Något som alla marknadsföringsmixmodeller har gemensamt är målet att skapa 

värde för både företag och för kund. Alla som är delaktiga i 

marknadsföringsprocessen förväntar sig någon typ av värde där teman används för 

att kommunicera och tillfredsställa kundens behov. (Wilson m.fl., 2016) 

Kundvärdet består av allt från användningsvärde, fördelar med köpet till 

uppoffringar av kunden. (Kowalkosvki & Kindström, 2012) Värdeskapande är det 

som avgör hur företagen lyckas eller misslyckas med marketingmixen. Det primära 

målet för vilken verksamhet som helst är att eftersträva värdeskapande för 

konsument och verksamhet som sedan medför värde för samhället. (Londhe, 2014) 
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Jag kommer till näst att behandla de sju olika teman som finns i 7p 

marknadsföringsmodellen. I slutet av kapitlet skriver jag även en kort 

sammanfattning av hur de olika temana beaktas i utvecklandet av näthandel.      

 

 

3.2 Produkt: Näthandel som produkt  

 

Det är inte råvaran i en produkt som skapar konkurrensfördelar för ett företag utan 

produkten ska vara behovsuppfyllande och värdeskapande. I grunden betalar 

kunden för att lösa ett problem eller för tillfredsställa ett behov. (Edberg, 2013). 

Det som först är bra att förtydliga när jag behandlar näthandel som produkt är vad 

själva produkten är. Är produkten den fysiska varan som kunden köper från butiken, 

är det den digitala möjligheten till näthandel eller är det fråga om transport och 

hemleverans av varor? Oberoende vad som är kärnprodukten är det helheten som 

bidrar till om en kund är nöjd eller inte. Vad en kund köper vid näthandel är snarare 

nytta än köp av en fysisk produkt. (Karlsson, 2008) En produkt eller tjänst 

innehåller tre delar, nämligen en kärnprodukt, en kringprodukt och en meta produkt. 

Kärnprodukten är den egentliga produkten, kringprodukten är något som ingår i 

servicen men utöver kärnprodukten och meta produkt är de upplevelser som 

associeras till tjänsten.  De flesta företag erbjuder idag någon typ av kombination 

av fysisk produkt och service. (Kotler & Armstorng, 2016) Ett servicekoncept ser 

bortom den fysiska produkten där man istället har fokus på helhetslösningar 

oberoende av plats, tid och rum. (Edberg, 2013)  

 

Då man utvecklar näthandel som tjänst är det viktigt att beakta tjänstens fyra olika 

karaktärsdrag. Det första är immateriell service vilket innebär att människan inte 

alltid kan uppleva tjänsten med sinnen som beröring, ljud, doft och smak.  

Företagets uppgift är att förmedla denna känsla via marknadsföring och skapa 

samma förutsättningar för online butiker så kunden kan uppleva köpupplevelsen 

som smidig, köpvänlig och positiv. Man kan öka kundens förmåga att lösa deras 

behov genom att försöka koppla samman den digitala samt den fysiska butiken. 

(Edberg, 2018) Det andra karaktärsdraget är skiljaktighet, vilket innebär att 

servicen inte kan skiljas åt från produkten till skillnad från en fysisk produkt. 
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Fysiska produkter är först tillverkade, varefter de förvaras i lager, sedan till 

försäljning och till sist konsumeras. I en tjänst däremot blir företagets personal en 

del av tjänsten och konsumenten blir en aktiv del av leverans och konsumtion. Det 

tredje karaktärsdraget är servicevariabilitet vilket innebär variation i servicen 

beroende på vem som levererar, när man levererar och hur man levererar. Det fjärde 

karaktärsdraget som bör beakta är service förgänglighet vilket innebär att en tjänst 

inte kan förvaras eller lagras för senare bruk. Genom att beakta deras karaktärsdrag 

försöker företagen marknadsföra sig själva så effektivt som möjligt för det utvalda 

marknadssegmentet.  (Kotler & Armstorng, 2016) 

 

Vad är det då som butiker borde ha fokus på för att erbjuda en så bra kärnprodukt 

som möjligt av näthandel och erbjuda en nyttig och värdeskapande tjänst för 

konsumenten under coronapandemin? Orsakerna varför kunderna valt näthandel 

första gången under coronapandemin kan delvis bero på de nationella 

restriktionerna och rekommendationerna och för att minimera smittorisken av 

corona. Men det kan även vara fråga om nyttan i kärnproduktens tekniska 

egenskaper som till exempel att köplistan kan uppdateras och kompletteras under 

hela veckan och personliga erbjudanden i applikationen (K-Ruoka, 2021a), eller är 

det upplevelser som konsumenten associerar till tjänsten som tidssparande eller 

bekvämlighet. Vad än som orsaken är varför näthandeln snabbt blev eftertraktad 

under början av coronapandemin behöver inte vara samma varför många fortsatt 

använda sig av näthandel med dagligvaror. För att butikerna ska kunna utveckla en 

så bra produkt som möjligt är det bra att veta varför kunder köper tjänsten. 

 

 

3.3 Pris: Hur prissätta tjänsten näthandel? 

 

När det gäller en tjänsts pris och prissättning av den finns det flera alternativ hur 

man kommer till ett pris som både gynnar företaget och attraherar konsumenterna. 

Från företagssynvinkel är prissättandet av en produkt ett marknadsföringsbeslut 

som fungerar som företagets konkurrensmedel och som påverkar företagets resultat. 

När det gäller näthandel med dagligvaror värdesätter kunden olika delar av tjänsten. 

Tillsammans måste dessa delar resultera till ett enda pris för hela tjänsten, ett pris 
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som enbart är värd det som kunden är villig att betala för tjänsten. Priset av en 

produkt är det som konsumenten är villig att offra för att få en viss tjänst, medan 

värde är den nyttobild som konsumenten har av en tjänst jämfört med vad man 

offrar för den. (Somervuori, 2018)  

 

Fast priset har en stor betydelse i hur konsumenten upplever en produkt är priset i 

sig själv sällan den största orsaken varför konsumenten köper en produkt eller 

tjänst. En konsument är i första hand intresserad av värdet av produkten eller 

tjänsten och vilken nytta man har av tjänsten. Priset påverkas till exempel av 

konsumentens prisbild, anskaffningsvärde, kvalitetsbild eller övriga interna och 

externa faktorer. (Somervuori, 2018)  

 

Den totala kostnaden för en kund består av den egentliga produktens pris samt icke 

monetära kostnaderna vilka kan vara tiden man sätter på tjänsten, bekvämlighet av 

tjänsten och praktiska egenskaper med tjänsterna. (Wilson m.fl., 2016) För att 

helheten av produkten ska vara värdeskapande innebär det att företagen ska ha 

fokus på försäljning samt transaktionsvärdet istället för användningsvärdet. 

(Nordfelt & Ahlbom, 2018) Transaktionsvärdet innebär det pris som har betalats 

för en tjänst och som beskriver det värde som kunden värderar tjänsten till. 

Kundnyttan av att handla dagligvaror på nätet kan upplevas på flera sätt. Inom 

tjänstemarkandsföring är tjänsteinnehållet dominerande medan den materiella 

delen endast representerar en begränsad del av produktens värde. Det problematiska 

med att prissätta en tjänst är att tjänsten kan variera beroende på vem som utför 

tjänsten, när den utförs och hur den utförs och kan värdesättas först när den är 

utförd. Först i det skede kan kunden värdera vad som man egentligen betalat för. 

(Schäder, 2006) 

 

De flesta dagligvarubutiker har en fysisk butik där lagerkostnader, administrativa 

kostnader och lönekostnader redan förekommer. För butiker som har dessa 

kostnader sedan tidigare kan omstrukturera verksamheten och fördela kostnaderna 

på ett bättre sätt än om butikerna enbart satsar på näthandel. Om alla lagerhållnings- 

och administrativa kostnader skulle tilläggas till näthandeln skulle kostnaderna vara 

mycket större. (Frostenson, 2017) Från företagets synvinkel kan man konkret 

prissätta en tjänst på flera olika sätt. Inom näthandeln betalar man egentligen för 
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två saker, själva produkten konsumenten köper och för möjliga frakten eller 

plocktjänsten. Priset kan därför ha betydelse om kunden enbart köper några fåtal 

produkter eller en större mängd. Priset för en tjänst kan bland annat vara följande: 

 

- Sammanställ fraktpriset och varupriset och erbjud fri frakt.  

- Kunden betalar för frakten men låt priset vara samma oberoende om man handlar 

mycket eller lite.  

- Låt fraktpriset variera beroende på om kunden handlar mycket eller lite.  

- Om kunden handlar över en viss summa kan man erbjuda frakten gratis. På detta 

sätt så kan företagen själv räkna ut marginalerna på försäljningen så de kan erbjuda 

fraktfritt. (Lantz, 2014) 

 

Priset på näthandel med dagligvaror varierar beroende på om leveransalternativet 

är hemleverans eller upphämtning. Inom huvudstadsregionen och Åbo har K-

kedjans näthandelspriser under pandemin varit lika där hemleverans kostar från 

9,90 € och upphämtning från 4,90 €. Konsumenter kan värdesätta näthandel till 

exempel genom ”så lågt pris som möjligt” eller tid man kan spara genom att inte 

själv behöva gå till butiken eller möjligheten att själv planera in exakt när man kan 

plocka upp sina varor från butiken eller få dem hemlevererade.  Den totala 

kostnaden för en tjänst innehåller både den egentliga produkten pris men även de 

icke monetära kostnaderna som man sätter på tjänsten.  Det som är intressant med 

näthandel med dagligvaror är hur dessa monetära kostnader kan ses som fördel för 

kunden. För att förtydliga detta tar jag bilservice som ett exempel. Inom bilservice 

kan de icke monetära kostnaderna bestå av tiden det tar att föra bilen på service, hur 

man ska röra sig under tiden bilen är på service och vad detta sku medföra för 

tilläggskostnader för kunden. Inom näthandel med dagligvaror sparar man däremot 

tid istället för förbrukar tid. De icke monetära kostnaderna för en tjänst behöver 

nödvändigtvis inte alltid vara negativa.  

 

Inom näthandel med dagligvaror har butikerna möjlighet att även styra kunden till 

ett visst pris eller val av leveransalternativ genom bland annat mera 

miljöanpassande transport alternativ eller genom att erbjuda olika priser för olika 

leveranstider. Fast leveranstider och leveransflexibilitet är viktiga är priset dock en 
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faktor som kunderna värdesätter om det är värt eller inte att köpa på nätet. 

(Kjellsdottir-Ivert m.fl. 2021)  

 

 

3.4 Plats: Vad innebär plats inom näthandel med dagligvaror? 

 

Platsbenämningen i 7p modellen beskriver var och hur försäljning av produkter och 

tjänster sker. Inom näthandel går det inte alltid så tydligt att specificera var den 

konkreta handelsplatsen är. Kan man tolka den digitala plattformen som 

handelsplats eller är det platsen där man fysiskt levererar varorna? Båda 

alternativen är tänkbara och därför behandlas både plats och logistik i kapitlet. Det 

finns två grundläggande moment som är bra för företag att beakta då det gäller 

logistik inom näthandel, för det första hur företaget ska få produkterna och för det 

andra hur konsumenten får produkterna.  Från företagets sida är det väsentligt att 

beakta att interaktionen med kunden inte enbart blir virtuell inom näthandel. Den 

fysiska dimensionen av näthandeln kommer fram då varorna ska levereras till 

kunden. När en kund besöker en fysisk butik måste de själva ta sig till butiken, 

plocka varorna och transportera varorna hem. Inom näthandeln måste butikerna 

organisera ovannämnda logistiska delmoment för att kunna erbjuda tjänsten. I figur 

2 illustreras de fyra olika sätt att organisera logistiken på. (Frostenson, 2017) 

 

                   

 

Figur 2: Leveransmodell (Frostenson, 2017, 76) 

 

Den leveransmodell där kunderna får varorna hemlevererade och där plockandet av 

produkterna görs i butik kallas indirekt butik. Just denna modells popularitet har 

växt inom detaljhandeln. Den andra leveransmodellen som blivit populär inom 
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detaljhandeln kallas direkt butik. Denna modelltyp innebär att kunden själv hämtar 

varorna som butikspersonalen packat färdigt. Modellen indirekt lager innebär att 

säljaren transporterar varorna hem till kunden direkt från ett lager. Inom 

detaljvaruhandeln och speciellt inom livsmedelsbranschen har företagen använt sig 

av modellerna direkt butik och indirekt butik. Direkt lager innebär att varorna 

plockas i ett lager och kunden hämtar leveransen direkt från ett lager. (Frostenson, 

2017)  

 

Förutom de tidigare nämnda modellerna där konsumenten antingen hämtar varorna 

från butik eller från ett lager finns det även olika typer av indirekta 

upphämtningsplatser. Denna typ av upphämtningsplatser använder sig bland annat 

S-kedjan av, en sådan upphämtningsplats behöver inte vara i samband med butiken. 

(TOK, 2021) Logistikens komplexitet är beroende av om butikerna använder sig av 

butikshyllorna som lager eller de i distributionscentraler packar kunders 

nätbeställningar. Näthandelns expansion förutsätter nya distributionskanaler som 

resulterar i nya typer av logistikkrav. Dessa krav uppstår främst på grund av behovet 

av förhandspackande och hemleverans.  (von Viebahn, 2020) I valet av transport 

finns det ett flertal alternativ av välja bland, transporten kan antingen skötas av 

kunden själv, butiken eller tredje. Transporten kan vara allt från, hemleverans, 

leverans till ett specifikt upphämtningsställe, dörr till dörr leverans eller leverans 

vid dörren (lämnas utanför kundens dörr). Dessa olika varianter av 

transportalternativet kan även kallas last mile och beskriver sista transportsträckan 

mellan butik och kund.  (Tadic, 2020) 

 

Butikerna utbud består även av ett mycket stort och komplicerat sortiment. Enligt 

Frostenson (2017) skapar dagligvaruhandeln ett brett och attraktivt sortiment för 

kunden bestående av tre olika nyttoaspekter. Dessa är sortimentsnytta (ett brett 

utbud), platsnytta (lätt tillgänglighet) och tidsnytta (tider som passar alla kunder). 

(Frostenson, 2017)  
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Figur 3: Sortiment (Frostenson, 2017, 73) 

 

Inom dagligvaruhandeln finns en efterfrågan på små mängder av en vara från ett 

mycket brett sortiment, vilket illustreras i figur 3. Denna efterfrågan är den samma 

oavsett om man handlar i fysisk butik eller på nätet. Mindre butiker som är 

specialiserade på en viss produktgrupp har ett smalt sortiment och en efterfrågan på 

små mängder. 

 

Inom näthandeln av dagligvaror måste butikerna välja en distributionsmodell, där 

bland annat var varorna plockas har en stor betydelse. För kundens del är det 

väsentligt att veta om varorna ska hämtas från butik, hämtställe eller om 

beställningen skickas hem till kunden. Varuflödets leveransmodell förändras 

avsevärt om varorna plockas tidigare i ett lager än om man plockar varorna direkt 

från butikens hyllor. Distributionsflödet från butik till kund kan se mycket olika ut 

beroende på vilken typ av leverans- och plockmodell butiken använder sig av. 

Produkter kan även förvaras i olika mellanlager innan de levereras till kunden. Ett 

mellanlager är ett fysiskt utrymme där butiken förvarar färdigt plockade 

beställningar som väntar på leverans eller upphämtning.  

 

Stora logistiska skillnader förekommer i var plockningsmomentet utförs, vilket 

även lägger grund för den fortsatta leveransen. Kunden som handlar på nätet 

förorsakar butiken ett ytterligare varuflöde som påverkar plockningsmomentet. För 

kunder som handlar i butik plockas oftast hela pallar upp på en och samma gång, 

medan man för nätkunder plockar enskilda produkter vilket gör plockandet mycket 

långsammare. (Kjellsdottir-Ivert m.fl. 2021) Vid fysiska butiksbesök sköter kunden 

själv plock av varor, packning, scanning, betalning och hemtransport, men inom 

näthandeln sköter butiken detsamma. För butiken är det viktigt att räkna vilken 

modell som är lönsam och vika kostnader som uppstår. (Frostenson, 2017) 
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Expansionen av näthandeln av dagligvaror har under coronapandemin krävt en 

omorganisering i logistiken för att erbjuda hemleverans och upphämtningstjänst. 

Platsdefinitionen har fått en omfattande betydelse inom näthandel med dagligvaror 

på grund av expansionen av näthandeln.  Hur man organiserar distributionen inom 

näthandeln har mycket att göra med vad som säljs. När det är fråga om livsmedel 

finns det torrvaror som kan förvaras länge i lager och så finns det färskvaror som 

behöver en mer komplicerad distribution. (Coles, m.fl.2003) En online-beställning 

av livsmedel kan innehålla produkter som behöver konstant kyl- eller frysförvaring, 

produkter som är färska, sköra, lätta eller tunga. Därför använder sig 

livsmedelsbranschen av de fysiska butikernas hyllor som förvaring för de produkter 

som handlas online. Det är svårare att nå kostnadseffektiva logistiklösningar för 

färskvaror som kräver kylutrymmen (Kjelssdotter-Ivert 2020) Utrymmesbrist har 

varit en stor utmaning för många butiker under coronapandemin. (Buddas, 2020) 

Under våren 2020 var även transporten mellan butik och konsument utmanande då 

största delen av leveranstiderna var slutsålda, vilket ledde till att konsumenten inte 

fick leveranstider. (Rokka, 2020) Utmaningar i logistikens effektivitet har under 

coronapandemin även uppstått då konsumenter haft möjlighet att ändra den redan 

gjorda beställningen ända till kvällen innan leveransdagen. (Buddas, 2020)  

 

 

3.5 Påverkan: Marknadsföring av näthandel 
 

Marknadskommunikation och påverkan är mera komplext nuförtiden än vad det 

tidigare varit eftersom företag tidigare kommunicerade med konsumenterna genom 

relativt begränsade markandsföringskanaler. Masskommunikation var det kanske 

mest typiska kommunikationsmedlet. (Wilson m.fl. 2016) Idag är 

marknadskommunikationen inte mera lika begränsad och påverkan framkommer 

framförallt i sociala medier och digitala forum.  I dagens sociala digitalmiljö är det 

bland annat vänner och övriga människor som engagerar och påverkar andra att 

testa en ny tjänst. (Edberg, 2013)  

 

Med påverkan beskrivs på vilket sätt ett företag kan påverka en kund till att välja 

det egna företagets produkter eller tjänster. Hur och vad företetagen kommunicerar 

till sina kunder kan göras bland annat genom företags brand, publicitet och 
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varumärke.  Den digitala miljön möjliggör digital påverkan genom bland annat 

digital marknadsföring, webbsideutveckling, online reklam, epostkommunikation 

och marknadsföring genom sociala medier. (Charlesworth, 2018) Företag kan se 

marknadsföringsperspektiv från företags eller från konsumentsynvinkel. Från 

konsumentsynvinkel som hjälpmedel för att samla in information om 

konsumentens och från företagssynvinkel som ett verktyg för att kunna påverka 

konsumenters uppfattningar om det egna företagets varumärke, produkter och 

tjänster, och genom företagsperspektiv för ökad försäljning av produkter. 

(Svensson & Östberg, 2013) 

 

Påverkan handlar även om att förmedla trygghet av en tjänst som en kund inte 

tidigare använt eller som kunden är osäker på att använda. För företagen handlar 

det om att hantera och påverka kundernas osäkerhet och få kunden att göra 

produktinköp. Konsumenters osäkerhet inom näthandel kan bero på många olika 

faktorer där en allmän osäkerhetsfaktor är frånvaron av fysisk relationen som 

uppstår i butik mellan försäljare och kund. Övriga exempel på osäkerhetsfaktorer 

som är allmänna inom näthandel är kopplade till själva webbplatsen, 

betalningssäkerhet och förväntningar kring produktkvalitet. Kunden upplever inom 

näthandel större risk att produkten inte uppfyller kvalitetskriterierna samt att 

företaget inte uppfyller åtaganden vad gäller service tillgänglighet och leverans. En 

av de orsakerna varför kunderna är skeptiska till näthandel med livsmedel har att 

göra med hur fräscha varorna är som butikerna packar åt kunderna. (K-Ruoka, 

2021a). Allt som gäller osäkerhet kring näthandel handlar om att skapa förtroende 

mellan företag och konsument.  (Frostenson, 2017)  

 

Marknadsförare finns där människor finns och därför har marknadsföring av 

näthandel blivit enklare eftersom kunderna allt mera befinner sig i den digitala 

miljön. Utvecklandet av butiksapplikationen och K-kedjans hemsidor har förbättrat 

den multimodala kommunikationen mellan butik och kund under coronapandemin. 

Multimodal innebär att kommunikation i den digitala miljön sker genom flera 

medel som bland annat rullmenyer, flikar, växlande stillbilder, animeringar med 

mera.  (Echeverri, 2012) Genom utnyttjande av konsumentdata från applikationen 

kan butikerna kommunicera med kunden på ett bättre sätt och erbjuda personliga 

erbjudanden och förmåner.  
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3.6 Personal: Personalens betydelse inom näthandel med dagligvaror 

 

Med personal beskriver man alla personer som har någon roll i själva producerande 

och levererande av en produkt eller tjänst vilket innebär all mänsklig påverkan av 

både personal och kund.  Till detta hör förutom utförande av den egentliga tjänsten 

även, skolning och utbildning av personal, kundtjänst, teknisk support, belöning, 

rekrytering med mera. Oberoende om en person är direkt eller indirekt involverad 

i en tjänst tillför personen ett viktigt värde för den slutliga tjänsten.  Företaget bör 

med tanke på involverande av personer bedöma hur många personer butiken 

behöver för att utföra försäljning av en tjänst eller produkt. (Wilson, m.fl.  2016)  

 

Inom näthandel har personalen en central betydelse fast alla personer nödvändigtvis 

inte har en märkbar synlig roll för kunden. Redan vid valet av e-handelssystem finns 

det många stödfunktioner för marknadsföring, försäljning och kundkommunikation 

som har betydelse hur personalen är involverad i producerande av tjänsten. När 

efterfrågan av näthandel växer kunderna och produktflödet ökar behöver företaget 

även utveckla stödtjänster, funktioner och kundkommunikation. Att skapa 

välfungerande digitala tjänster handlar inte enbart om att få tekniken och fungera 

utan digital produktutveckling handlar om att skapa upplevelser som får 

konsumenten att agera som företagen vill. Digitalisering handlar med andra ord om 

människor. (Jansson, Laninge, 2018) För att fånga kundens intresse till en specifik 

tjänst är det viktigt att företagen ger positiva indikationer till att tjänsten är 

lockande, bra och pålitlig. För detta har personalen har en viktig roll. (Filenius, 

2015)  

 

Inom näthandel är kontakten till butiken då kunden främst har kontakt vid 

leveranstillfället eller genom kundtjänst. Daniel Lantz (2014) nämner fyra faktorer 

som är viktiga för företagen att eftersträva för att erbjuda en bra personlig 

kundtjänst. Dessa faktorer är att visa engagemang till kunden och oavsett vad 

kunden har för ärende och att hanterande ska gå snabbt och effektivt så ska man 

visa kunden att man tar tid på sig för att hjälpa kunden, personliga bemötande och 

tydliga riktlinjer hur all kundtjänst ser ut från att tjänsten påbörjas tills tjänsten har 

avslutats, befogenheter så all personal som har en roll i kundtjänsten har tillräckliga 

arbetsredskap för att kunna hålla kunden nöjd och flexibilitet där företaget och 
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personalen ska sträva till att vara så tillmötesgående som mjöligt och kunde vara 

flexibel vid avvikande kundförfrågans. (Lantz, 2014) Eftersom kundkontakten med 

personalen är marginell inom näthandel är det viktigt för företag att satsa på 

kvaliteten för det personliga bemötande. Inom all seriös e-handelsverksamhet måste 

kunden ha en möjlighet att kunna kontakta företaget, framförallt under kontorstid. 

Denna möjlighet är viktig för kunden speciellt från ett förtroendehöjande perspektiv 

samt att kunden får veta att det finns fysiska personer bakom tjänsteservicen. 

(Lantz, 2014) 

 

Får man service man är nöjd med så är sannolikheten stor att man använder 

företagets tjänster på nytt medan vid besvikelse och missnöje kan det leda till att 

kunden inte köper flera gånger. Inom näthandel ska kunden ha samma möjligheter 

att kontakta företaget som vid fysiska butiksbesök där kundtjänstens uppgift är att 

se till att kunder får hjälp att hitta rätt produkter, hjälp med köp som gått fel, åtgärda 

möjliga produktfel med mera. (Lantz, 2014) 

 

Inom näthandel där kontakterna mellan kund och personal är betydligt färre än vid 

besök vid fysiskt butiksbesök påverkar det personliga mötet framtida relationer 

mellan kund och företag. Företagets personal är med och både skapar, utvecklar 

och förmedlar ett företags servicekultur. (Wilson m.fl., 2016) Äkta och personligt 

engagemang av kundkontakt är svårt att kopiera och därför är varje ny kontakt 

mellan kund och personal unik. (Edberg, 2013) Kunden upplever inte hela 

logistikkedjan och allt vad som händer för att företaget kan möjliggöra en 

slutprodukt för en tjänst men upplevelsen av själva köptillfället kan vara lika viktig 

som den egentliga fysiska produkten man köper. (Thurow, m.fl., 2009)  

 

För företagen är det av vikt att kunna hantera de personliga relationerna eftersom 

det är en människa bakom varje köpbeslut. (Edberg, 2013) Förväntningar och 

upplevelser kan se annorlunda ut om personalen är direkt involverad i tjänsten eller 

om man inte är det.  Köper man till exempel en produkt från butiken så kan 

personalens roll vid köptillfälle vara mindre än vid näthandel oberoende av 

personalens fysiska frånvaro inom näthandel. Vid ett fysiskt butiksbesök kan 

kunden bli missnöjd om man inte hittar personal och fråga av om till exempel 

tillgänglighet eller hyllplats av en produkt.  Om kunden däremot köper produkten 
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via näthandel kan köpupplevelsen påverkas på annat sätt med tanke på hur 

personalen är involverad eller inte. Personalen kan glömma och packa produkten 

eller packa fel produkt, möjligen ersätta med fel produkt, hemleveransen kan vara 

försenad och upplevelsen vid att behöva kontakta kundtjänst kan påverka hela 

tjänsteupplevelsen. Att packa en kunds inköp vad som kunden beställt och förväntar 

sig kräver förutom noggrannhet även effektivitet av plockaren. Näthandelns resultat 

har mycket att göra med effektivitet i plockandet och leveransen, och där har 

personal en viktig roll. (Vasala, 2021) Under coronapandemin har personalens haft 

speciellt stor betydelse vid hemleverans och plockandet eftersom tjänsten har varit 

ny för många och förväntningarna stora för att få korrekt plockade och fräscha 

leveransen i tid.  

 

 

3.7 Påtaglighet: Vad innebär påtaglighet inom näthandel? 

 

Påtagligheten av en tjänst är mycket beroende av vilken typ av tjänst som erbjuds 

men vid utförande av en tjänst är all aktivitet både materiella och immateriella ett 

fysiskt bevis för tjänsten. Den fysiska miljön påverkar kunders beteenden och 

skapar en uppfattning över företaget. (Bitner, 1992) Att definiera plats och 

påtaglighet är inte alltid så lätt och har näthandelsbutik någon påtaglighet förutom 

produkterna man köper och får hemlevererade? Innebörden och användningen av 

en plats och tilliten av den är inte direkt given av platsen som sådan där den fysiska 

platsen i sig inte gör en butik till en butik. Vad som gör en plats till en butik är när 

kunder och personal tillsammans använder utrymmet som en butik. (Svensson & 

Östberg 2013) Ett bra exempel på hur interaktioner och påtagligheten har en viktig 

innebörd är företaget Ikea. Många föreställer och för många representerar Ikea 

hemmet. Genom den fysiska påtagligheten associerar kunden till det egna hemmet. 

En plats med dess påtaglighet kräver människor, ljud, dofter med mera och inte bara 

en geografiskt avgränsad yta.  

 

Påtagligheten uppstår i det utrymme som en tjänst levereras i och där vi i 

upplevelserummet påverkas situationen som den är. Den fysiska omgivningen av 

plats, den sociala omgivningen av andra personer samt tidsomgivning är faktorer 
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som påverkar kunderna i upplevelserummet. Relationen mellan omgivning och 

användare skapar reaktioner i användaren och kan delas in i tre områden. Dessa 

områden är atmosfäriska förhållanden dit bland annat temperatur, ljud och lukter 

hör, funktionaliteten med utrymmets möbler och utrustning och symboler med 

skyltar, stil på dekor, konst med mera. Dessa tre områden påverkar de anställda och 

kunderna både direkt och indirekt och är en del av påtagligheten.   (Mossberg, 2015) 

Eftersom tjänster produceras och konsumeras ofta samtidigt upplever konsumenten 

tjänsten inom det fysiska utrymmet där tjänsten utförs. Oberoende var försäljningen 

sker har kunden möjlighet att utvärdera försäljningsmiljön med både genom 

materiella och immateriella erfarenheter.  Med servicemiljön har företaget en 

möjlighet att kommunicera med konsumenten på ett sätt som kan påverka 

tjänsteupplevelsen. Både genom att visualisera och påtaglighet kopplar 

konsumenten samman liknelser mellan tjänsten till företaget och dess varumärke. 

(Wilson m.fl. 2016)    

 

Förpackningar och packandet av produkter är en av de synligaste faktorerna på 

påtaglighet. Allt som är påtagligt i en förpackning har även inverkan på 

tjänsteupplevelsen. Genom en påtaglig förpackning strävar företaget till att 

porträttera en specifik bild och förmedla en sensorisk positiv reaktion till kunden.  

Packandet och förpackningens roll är speciellt viktig när man utvecklat en ny tjänst 

för att ge skapa en speciell image för konsumenternas förväntningar. (Wilson. m.fl.  

2016) Genom en förpackning kan man marknadsföra reklam, representera företaget 

samt företags varumärke. (Coles m.fl. 2003)  

 

Påtagligheten och förpackningen har även betydelse för företaget. Kunder som är 

nöjda men en förpackning med dess påtaglighet, bekvämlighet och pålitlighet är 

villiga att betala lite mera för en tjänst. Även företagets varumärkesimage med 

tanke på miljö och hållbarhetsfrågor har betydelse då innovativa och unika 

förpackningar kan fungera som en marknadsfördel. (Kotler och Keller, 2016) 

 

Inom näthandel med dagligvaror uppstår det fysiska upplevelserummet då man får 

hemleverans eller då man själv plockar upp varor från en upphämtningsplats. 

Upplevelserummet med fysisk påtaglighetsmöjlighet är större vid egen 

upphämtning när man fysiskt befinner sig i ett utrymme och kan uppleva 
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påtagligheten på plats. Påtagligheten vid hemleverans kan vara allt från hur varorna 

är packade, hur personen som levererar varorna är klädd, fordonet varorna 

transporteras med samt om man vid leveransen blir utdelad reklamblad. (Wilson. 

m.fl. 2016) K-kedjan använder sig för att packa varorna bland annat av bastanta 

kartonger så varorna kan placeras och stående och organiserat. Skulle påtagligheten 

vara lika övertygande om kunden skulle få varorna packade i plastpåsar. 

Påtagligheten vid upphämtningsplatsen kan avvika en hel del om varorna överlåts 

i en för näthandel ämnad upphämtningsplats, vid en butiksparkering eller från en 

vanlig lastplats för butikens inkommande varor. 

 

Med tanke på att efterfrågan av näthandel snabbt ökade våren 2020 hade butikerna 

inte dessa upplevelserum sedan tidigare. Upphämtningsplatser har under pandemin 

byggts ut och utvecklats men bestod i början av pandemin av tillfälliga lösningar 

utan utvecklad funktionalitet och atmosfäriska faktorer. Redan nu har man 

förbättrat kundupplevelserna på plats genom att göra upphämtningsplatserna bättre 

tillgängliga, snabbare åtkomst till dem samt övriga förbättringar för att göra 

upphämtningsplatsen mera synlig. (Rajala, 2021) 

 

 

3.8 Process: Näthandel som en del i butiksverksamheten 

 

Det sista temat i 7p modellen som jag behandlar i avhandlingen är processer. De 

tidigare teman i 7p markandsföringsmodellen beskriver mera enskilda områden 

medan företagsprocesser har ett mera övergripande ändamål. Genom 

organisationsstruktur organiserar företaget verksamheten genom att dela upp, 

organisera, gruppera, avgränsa aktiviteter och individer i företaget. Företagets mål 

och struktur ger ingångsvärdet till verksamheten men i verkligheten är det praktiska 

omslaget mera avvikande från den formella strukturen.  I alla organisationer finns 

det mängder av sätt att fortlöpande organisera all dess verksamhet där man med 

företagsprocesser strävar till att skapa, tydliggöra och modifiera dessa strukturer. 

Bara några exempel på vad som kan påverka företagets struktur är skillnader och 

olikheter som kan vara individer, grupper, intressen, relationer, tolkande, 
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användaren, omdömen, avvikelser, värderingar, tankesätt med mera.   (Alvesson & 

Svenningson, 2012)  

 

Enligt Jeston m.fl. (2013) kan man beskriva en process på lika många sätt som det 

finns processer. Det kanske dock enklaste sättet att beskriva en process är ”hur man 

utför saker i företaget”. (Jeston m.fl. 2013) Processen i marknadsföringsmodellen 

beskriver det verkliga förloppet av händelser och aktiviteter som företaget utför för 

att kunna erbjuda en produkt eller en tjänst. Exempel på en process kan vara hur 

logistiken av fysiska varor hanteras mellan företag och konsument. I processen över 

hela verksamheten är förutom företaget själv, konsumenterna, leverantörerna, 

underleverantörerna och aktieägarna involverade. Business process management 

handlar med andra ord om att hantera hela processer med aktiviteter, händelser och 

beslut som i slutändan producerar nytta för konsument och företag. (Dumas m.fl. 

2013) Ofta sätts likheter mellan teknologi och business process management. I 

själva verket handlar det om hanterande av företagsprocesser oberoende om 

teknologi är involverat eller inte. (Jeston & Nellis, 2013)  

 

Teoretiskt kan man beskriva en process som ett flöde av aktiviteter som till exempel 

förfaranden i företaget, mekanismer samt hur företaget praktiskt levererar varor och 

tjänster. Man kan se företagsprocesser som en cirkulär modell där företag utför 

samma återkommande processer för att möjliggöra en tjänst till att själva 

köpupplevelsen av tjänsten är över. Processer ger företaget möjlighet att 

återkommande erbjuda samma standard på tjänster till alla kunder.   (Wilson m.fl. 

2016) Värdet av processer kommer fram i hur kunderna upplever nyttan av en tjänst 

eller hur konsumenterna värderar hur en tjänst är utförd. Vad en process vill 

förtydliga är vad som ska göras och på vilket sätt man ska göra det.   (Wilson 

m.fl.2016)  

 

3.9 Sammanfattning av teman kring 7p modellen 

 

Under coronapandemin har butikerna förutom att utveckla enskilda aktiviteter även 

varit tvungna anpassa dem med butikens övriga verksamhet. Som Wilson m.fl. 

(2016) beskriver är en process ett flöde av aktiviteter på hur man praktiskt levererar 

en tjänst. I 7p modellen har jag beskrivit dessa olika aktiviteter från ett 
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tjänsteperspektiv. De teman som 7p modellen innehåller är alla viktiga i utveckling 

av näthandel med dagligvaror. Förutom ovannämnda teman finns det dock flera 

delar som bör beaktas. Tjänsten i sig är omfattande och innehåller flera 

leveransalternativ, komplex lagerhållning och logistik med tanke på 

karaktärsdragen på livsmedel. Prissättningen av tjänsten kan även ske på flera sätt 

beroende på val av transport, tid och plats. Beroende på hur snabbt man kan erbjuda 

hemleveranser och hur attraktiva upphämtningsplatserna är kan direkt vara 

avgörande hur kunden upplever tjänsten. Vad som för de olika delarna samman är 

processerna kring hur man i verkligheten utför tjänsten från början till slut så att 

den är så värdeskapande som möjligt för kunden. Utvecklandet av de olika delarna 

som framkommer i 7p modellen varierar beroende på om man utvecklar näthandeln 

från början eller om man sedan tidigare idkat näthandel.   I avhandlingen empiriska 

del kommer jag att undersöka hur butikerna under coronapandemin i praktiken 

utvecklat de delar som framkommer i 7p modellen.   
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4. Metod 

 

I detta kapitel presenterar jag avhandlingens forskningsmetod samt hur jag har 

utfört den empiriska undersökningen, först presenteras forskningsdesignen därefter 

den kvalitativa undersökningsmetoden. Forsknings-, urvals och analysmetoderna 

redovisas i kapitlet om kvalitativa undersökningar. Till sist tar jag upp 

undersökningens validitet, reliabilitet samt hur jag analyserat den empiriska datan.  

 

 

4.1 Fallstudie 

 

Jag har i min undersökning valt fallstudie som forskningsdesign, som beskriver 

ramen för insamling och analys av data. Forskningsdesignen definieras enligt vad 

och hur som prioriteras i forskningsprocessen. Bryman och Bell behandlar fem 

olika typer av forskningsdesign varav fallstudier är en av dem. De övriga 

designtyperna är experimentell design vilken är mer sällsynt inom 

företagsekonomi, tvärsnittsdesign i vilken man studerar mer än ett fall, 

longitudinell design i vilken man studerar ett urval under flera tillfällen samt 

komparativ design där man jämför flera fall eller situationer. Fallstudiemetoden 

koncentrerar sig på att man detaljerat undersöker ett enda fall eller en händelse. 

(Bryman & Bell, 2013) 

 

I min studie har jag som en specifik händelse valt coronapandemin samt dess 

inverkan på dagligvarubranschen. I en fallstudie är det egentliga fallet som 

intresserar, syftet är att ingående fördjupa sig i det specifika fallet. Beroende på vad 

fallets innebörd är kan man även skilja olika fall från varandra. Exempel på fall kan 

bland annat vara ett kritiskt eller avgörande fall, ett unikt fall, ett avslöjande fall, ett 

typiskt fall eller ett longitudinellt fall. (Bryman & Bell, 2013) Min avhandling 

behandlar ett unikt fall vilket är coronapandemins inverkan. Oberoende av 

metodval eller typ av fall har de alla något gemensamt, vilket är att alla metoder har 

ett intresse i ett ”real-word” problem som antingen direkt eller indirekt involverar 

människor. (Guthtrie, 2013) 
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4.2 Kvalitativ undersökning 

 

Jag valt att använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden, eftersom jag i min 

undersökning är intresserad av att samla in erfarenheter av nyckelpersoner inom en 

viss bransch. I en kvantitativ metod ligger fokus på siffror och numeriskdata medan 

fokus i en kvalitativ metod är i deltagarnas uppfattningar och det verbala. I den 

kvalitativa metoden undersöks ett fenomens egenskaper och karaktär. (Larsen, 

2018).  Genom att intervjua köpmän från K-kedjan har jag undersökt hur 

informanterna upplevt och uppfattat coronapandemin som fenomen. Jag har 

specifikt valt att intervjua köpmän eftersom de har en ledande ställning i den egna 

butiken och har därför den mest omfattande kunskapen om butikens verksamhet. 

Den kvalitativa metoden innefattar ett tolkningsperspektiv. Vid planerandet av 

intervjufrågorna har jag tagit i beaktande tolkningsperspektivet genom att fråga 

informanternas om deras tolkning av digitaliseringens roll för verksamheten samt 

hur de ser på näthandelns framtid.  

 

Genom en empirisk undersökning strävar man efter att samla in information som 

kan förklara vad som egentligen händer ute i samhället. (Kärrenman & Alvesson, 

2001) Kvalitativ forskning arbetar med människor och deras sociala värld medan 

den kvantitativa metoden koncentrerar sig på ett mätningsperspektiv. Det finns 

även andra skillnader mellan en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Enligt 

Bryman och Bell (2013) koncentrerar sig den kvalitativa metoden på bland annat 

deltagarens uppfattning istället för forskarens uppfattning, processinriktning istället 

för statistik och kontextuell förståelse istället för generalisering. Med detta i åtanke 

föll valet av metod på den kvalitativa i min undersökning.  

 

 

4.3 Intervjuer och urval 

 

I min avhandling har jag använt mig av kvalitativa intervjuer, vilka är av 

semistrukturerad natur. En semistrukturerad intervju innebär att forskaren håller sig 

till specifika teman men intervjupersonen har relativt stor frihet att utforma de egna 

svaren. Den semistrukturerade intervjun möjliggör även flexibilitet där frågorna 
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nödvändigtvis inte behöver komma i samma ordningsföljd och där intervjun kan 

likna ett vanligt samtal. En kvalitativ intervju är även mindre strukturerad än en 

surveyintervju (Bryman & Bell, 2013). I en surveyintervju ställer man mera 

standardiserade och mätbara frågor. Jag håller mig till förvalda teman inom ramen 

för en semistrukturerad intervju men frågorna kommer nödvändigtvis inte att ha en 

exakt samma ordningsföljd, dessutom har intervjupersonerna en frihet att utforma 

sina svar enligt eget tycke. Intervjuguiden är uppbyggd efter teorin som jag 

beskrivit i kapitel 2 och kapitel 3.  Intervjuerna består av 8 frågor varav tre frågor 

inriktar sig på branschen i allmänhet och de resterande är mer butiksspecifika 

gällande coronapandemins inverkan på verksamheten.  (Bilaga 1)   

 

I valet av informanter har butikens storlek, geografiska läge och typ av 

näthandelstjänster varit avgörande. Jag har valt att intervjua representanter från alla 

storleksklasser av butiker inom K-kedjan. Citymarket är den största typen av butik 

som representerar storleksklassen hypermarket. K-supermarket representerar de 

medelstora butikerna och K-market representerar den minsta modellen, 

närbutiksstorleken. Storlekarna klassificeras enligt hur stor försäljningsyta de har. 

Hypermarketarna har över 2500 m2, Supermarket har minst 400 m2 och marketarna 

har en storlek på 100-200 m2. (PTY, 2021c) 

 

Jag har även avgränsat geografiskt till butiker inom Åbo och Helsingforsregionen, 

dels för att få mera information från ett och samma område och dels för att urvalet 

av näthandel är större i städer än i glesbygd.  Informanterna är köpmän som driver 

den egna butikens verksamhet med stöd från Kesko koncernen. Köpmannen 

fungerar som en självständig företagare för den egna butiken. (Kesko, 2021a) 

 

Först kontaktade jag de utvalda köpmännen per telefon för att fråga om de var 

intresserade av att delta i en intervju för min avhandling.  Till de som gett sitt 

medtycke att delta skickade jag på förhand e-post med de kommande 

intervjufrågorna och med en kort presentation över vem jag är och vad min 

avhandling handlar om. Den slutliga mängden informanter blev 8 stycken som 

intervjuades genom telefonintervjuer. Med samtycke från informanterna fick jag 

spela in samtalen för att lättare kunna transkribera det insamlade materialet. Alla 

samtal bandades in förutom en intervju vars svar jag dokumenterade under 
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intervjuns gång. I tabell 5 har jag sammanställt informanternas namn, vilken butik 

de är köpmän för, längden på intervjuerna samt datum då intervjuerna utfördes. Alla 

förutom en av informanterna arbetar som köpman för en K-butik. Ett medvetet val 

från min sida var att även intervjua Reko Eriksson som arbetar som head of 

departement of online stores eftersom han har en central roll inom näthandel med 

dagligvaror i K-kedjan.  

 

 

 

Tabell 5: Uppgifter om informanter (2021) 

 

 

4.4 Analysmetod 

 

Inom den kvalitativa metoden följs generella riktlinjer i analysen av data. Den 

tematiska analysen är en av de mest allmänna formerna av hantering en kvalitativ 

dataanalys. I en tematisk analys kartlägger man insamlade data och försöker hitta 

Namn Butik Datum 

Intervju längd i 

min 

Maria 

Puhakka K-market Puhakka, Åbo  26.03.2021  26,30 

Hannu 

Aaltonen Citymarket, Kuppis, Åbo  29.03.2021  11,00 

Aki 

Luomanen 

K-supermarket Postitalo, 

Helsingfors  30.03.2021  11,30 

Joonas 

Heinonen 

K-supermarket 

Kaisaniemi, Helsingfors  08.04.2021  22.30 

Taina 

Jansen 

K-supermarket 

Nummenpakka, Åbo  15.04.2021  31,45 

Timo 

Ilmolahti Citymarket Ravattula, Åbo  09.04.2021  40,00 

Juha 

Kalliala 

K-supermarket Hirvensalo, 

Åbo  09.04.2021  34,50 

Reko 

Eriksson 

Citymarket, Länsikeskus, 

Åbo  13.04.2021  18,30 
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mönster samt beskriva dem. De teman som jag valt att analysera och som 

intervjufrågorna är uppbyggda på baserar sig på min teori. Frågorna som jag har i 

undersökningen är teman i sig själv och fungerar som stöd för de slutliga analysen. 

Jag har valt att direkt transkribera intervjuerna och analysera dem enligt den 

tematiska analysmodellen vartefter jag utfört intervjuerna. För att kunna kartlägga 

ett mönster i de insamlade datan har jag först sammanställt alla informanternas svar 

för varje enskild fråga och sedan sökt efter likheter i svaren. I analysen av 

intervjusvaren har jag sökt efter paralleller mellan den teoretiska delen i min 

avhandling och intervjusvaren.  

 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

 

De tre viktigaste kriterierna för bedömning av en undersökning är reliabilitet, 

replikerbarhet och validitet. Med dessa utvärderar man kvaliteten av 

undersökningen. Reliabiliteten utvärderar forskningens trovärdighet. 

Trovärdigheten kan utvärderas om man skulle få mycket avvikande svar om samma 

intervjuperson skulle få i uppgift att svara på samma frågor i ett senare skede. 

Replikerbarhet innebär om man kan uppnå motsvarande resultat vid upprepade 

undersökningar.  Validitetskriteriet bedömer huruvida slutsatserna av en 

undersökning hänger ihop eller inte och handlar ifall man verkligen mäter det man 

säger sig mäta. (Guthrie, 2013)  

 

Förutom validitet och reliabilitet finns det även andra sätt att värdera en kvalitativ 

undersökning på. Alternativa sätt kunde vara att bedöma bland annat 

undersökningens tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten kan diskuteras om det 

finns många olika beskrivningar av en social verklighet. Problem kring äktheten 

kan uppstå om enbart en persons synpunkter inom en organisation kring en specifik 

händelse undersöks. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Kvalitativa undersökningar har kritiserats för att den baserar sig på forskarens 

uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Eftersom kvalitativa data är 

ostrukturerade kommer tolkningar av datan att påverka forskarens bedömningar. 
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De kvalitativa forskningsresultaten är även svåra att generalisera med andra än den 

situation som de produceras i. Enligt Bryman och Bell är det omöjligt att 

generalisera kvalitativa forskningsresultat eftersom undersökningarna skett i olika 

miljöer. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Jag anser att alla de intervjupersoner som deltagit i min undersökning representerar 

en position som innefattar tillräckligt med kunskap för att svara på de planerade 

forskningsfrågorna. Eftersom informanterna har samma befattning inom K-kedjan 

anser jag att det inte kommer att medföra problem med äktheten. Ifall informanterna 

skulle ha mycket avvikande svar kan det uppstå problem gällande tolkningen av 

tillförlitligheten i analysen.  Eftersom validitet och reliabilitet i grunden handlar om 

hur tillförlitliga och noggranna resultaten i en undersökning är, har jag beaktat dessa 

i både upplägget och en analys av svaren. Den kvalitativa metoden med 

semistrukturerade intervjuer är enligt mig det bästa sättet att samla in data för denna 

avhandling.  Alla intervjuer har hållits på finska, och de citat som finns i 

avhandlingen har jag valt att valt att översätta från finska till svenska.   
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5. Presentation av data 

 

I detta kapitel presenterar jag först informanterna samt butikerna de representerar 

samt resultaten av intervjuerna. Sju av informanterna jag intervjuade arbetar som 

köpmän för K-kedjans butiker medan en informant arbetar som head of 

departement of online stores. Jag har valt butiker i olika storleksklasser, både i 

Helsingfors och Åbo som alla erbjuder någon typ av näthandelstjänst. I tabell 2 i 

det andra kapitlet framkom det vilken storleksklass butikerna har samt vilka är i 

Helsingfors eller i Åbo. Alla butiker erbjuder både upphämtning samt hemleverans 

förutom K-market Puhakka i Åbo som enbart har hemleverans samt K-supermarket 

Nummenpahka Åbo som enbart erbjuder upphämtning.  

 

Jag kommer att sammanfatta resultaten från alla informanter en fråga i taget.  I 

slutet av resultatkapitlet skriver jag kort de teman som frågorna är strukturerade 

efter. Frågorna är uppdelade i allmänna frågor kring branschen och mera 

butiksspecifika.  De första frågorna behandlar branschen i allmänhet under 

coronapandemin, konsumtionsvanor och digitalisering medan de butiksspecifika 

frågorna behandlar teman bekanta från 7p modellen.  

 

 

5.1. Förändringar inom dagligvarubranschen 

 

Alla informanter svarade att det direkt under våren 2020 då coronaviruset började 

sprida sig i Finland uppstod tydliga förändringar som påverkat butikerna och 

branschen. De svarade att de nationella restriktionerna som sedan kom i form av att 

restaurangerna stängdes, studerande övergick till distansundervisning och 

människorna övergick till att arbeta på distans påverkade butikerna.  Det medförde 

att köp av mat snabbt övergick från restauranger till matbutikerna. Direkt under 

våren uppstod det en enorm efterfrågan på mat från butikerna som butikerna inte 

var förberedda på. Även produkter som toalettpapper och handsprit fick snabbt en 

enorm efterfrågan. 

 

Människorna stannade mera hemma och åt i princip alla måltider i hemmet. 

Tidigare kunde konsumenterna planera vilken måltid man åt hemma och vilken 
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man åt på restaurang, arbetsplatsers lunch platser och skolor med.  Informanterna 

var alla av samma åsikt vad de stora generella förändringar i branschen varit som 

påverkat konsumtionsvanorna. De tre stora förändringarna har varit kraftigt ökande 

näthandel, mindre antal kunder i butikerna och att medelinköpen ökat kraftigt. 

 

Ökningen av försäljningsvolymerna har dock inte fördelats jämnt inom branschen. 

Informanterna var enade om att butiksbranschen har haft i helhet positiv tillväxt 

under pandemin men att det inte varit positivt för alla butiker. Det geografiska läget 

och butikens storlek har haft en stor inverkan på den enskilda butikens resultat och 

framgång det senaste året. Informanterna nämnde att på grund av 

rekommendationerna började människorna distansarbeta vilket medförde att man 

flyttade till andra orter till bland annat sommarstugor för att arbeta. Detta medförde 

att försäljningen av dagligvaror ökade på dessa orter dit människorna hade flyttat 

för distansarbete. I städerna och speciellt i centrum hade restriktionerna däremot en 

negativ effekt på försäljningen. Mindre butiker som har en stor del kunder som 

dagligen går förbi och handlar slumpmässigt mindre inköp tappade en stor del av 

sina kunder. Bland annat det minskade arbetsplatsresandet och universitetens beslut 

till distansstudier påverkade butiker i Helsingfors centrum.  Butiker som ligger nära 

skolcampus förlorade största delen studeranden som kunder då de övergick till 

distansundervisning.   

 

 

5.2 Konsumentbeteende och konsumtionsvanor 

 

Alla informanter nämnde att konsumentbeteendet märkbart förändrat under det 

gångna året. Tre tydliga orsaker nämndes varför förändringar i konsumtionsvanorna 

uppstod. Den första förändringen i konsumentbeteendet kom riktigt i början då 

pandemin bröt ut då pandemin förorsakade en halv panikartad effekt i kunderna där 

man började hamstra mat i lager. Den andra orsaken som påverkat 

konsumtionsvanorna är restriktionerna och rekommendationerna som regeringen 

utfärdade från våren 2020 som gjorde att antalet kunder minskade rejält. Den tredje 

orsaken var näthandeln kraftiga tillväxt som även påverkade köp korgens storlek.  
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Konsumenternas köpande förändrades till panikartat. Grund tillbehör 

som wc-papper, bröd och malet kött såldes allt vad som fanns på 

hyllorna. Köpandet eskalerade vilket man inte var förberedd på. 

(Kalliala, 2021) 

 

Från att på våren 2020 varit ett hysteriska hamstrande av livsmedel på lager har 

konsumtionsvanorna under året ändrat, balanserats och anpassat sig. Några 

märkbara förändringar i konsumentbeteendet som köpmännen noterade var bland 

annat att kunderna har intresserat sig för produkter och produktgrupper som tidigare 

haft en mindre efterfågan. Färdiga matportioner är ett exempel på en produktgrupp 

som konsumenterna blivit intresserade av under pandemin. Det finns även 

vardagliga produkter vars efterfrågan och försäljning kraftigt ökat som bland annat 

malet kött, wc-papper, handsprit och torrfoder i allmänhet. Det att antalet kunder i 

butikerna har minskat har även påverkat vissa produktgrupper negativt.  

 

Under det gånga året har det hänt mycket i konsumtionsvanorna. 

Kunden gör större inköp per gång. Kunden har ökat intresse för nya 

produktgrupper som tidigare inte varit så efterfrågade.  Färdiga 

restaurangportioner är lunch och mellanmålsätande har ökat kraftigt. 

(Jansen, 2021) 

 

Man kan se att traditionsenlighet och testande av nytt har ökat i 

hemkockandet. Matlagningstrenden har vuxit då man inte kan gå till 

restaurang och människor istället stannat hemma och kockat. (Kalliala, 

2021) 

 

Alla impulsköp av produkter som finns i korgar i korridorer och vid kassorna har 

märkbart minskat. Produktgrupper där människor anser det finns större risk för till 

att bli smittad som till exempel salladsbaren och lösgodis har påverkats mycket 

negativt.    

 

 

5.3 Förändringar inom näthandel före pandemin tills nuläget 

 

Alla informanter tyckte att efterfrågan av näthandeln av dagligvaror innan 

pandemin var på en låg nivå men att näthandeln vuxit kraftigt under pandemin. 

Informanterna tyckte köpmännens snabba agerande varit till K-kedjans fördel och 

en stor orsak till att näthandel vuxit så kraftigt inom k-kedjan. När efterfrågan 

ökade, ökade även näthandelns utbud. De flesta informanter nämnde att fast 
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efterfrågan av näthandeln av dagligvaror har ökat under pandemin är den 

fortfarande mycket lägre än till exempel Sverige och England. 

 

Vi tog ett enormt steg när kunderna började beställa dagligvaror via 

näthandel. Explosiv ökning av näthandel, man vet inte hur mycket 

näthandeln i verkligheten kunde ha ökat när alla tider var fulla hela 

tiden och efterfrågan var mycket större än utbudet. (Aaltonen, 2021) 

  

Jag frågade även om man kan säga att coronapandemin har tvingat människorna till 

näthandel. Ingen av informanterna vill använda ordet tvinga men var nog av den 

åsikten att pandemin starkt har påverkat näthandelns tillväxt samt hur den 

utvecklats.  Människor har insett värdet i att använda näthandel och hur det 

egentligen har hjälpt människorna i vardagen med att spara tid man tidigare inte 

haft.  För seniorerna som starkt rekommenderades att inte röra sig i samhället blev 

det dock ett litet tvång att använda näthandel. Butikerna utvecklade även övriga 

saker som förlängda öppethållningstider för att erbjuda tryggare butiksbesök och 

specialtider för pensionärer för att erbjuda tryggare butiksbesök. Även 

försäljningsvolymerna talar för hur starkt pandemin har påverkat försäljningen.  

Innan pandemin hade man beställningar från några enstaka till ett tiotal om dagen. 

Nu har de större butikerna hundratals beställningar om dagen.  

 

 

Man kan inte säga att coronapandemin har tvingat människor till 

näthandel, men kunden har däremot börjat tänka mer logiskt om 

näthandel. Att få varor hemlevereande och spara tid till ett relativt 

förmånligt pris. Man har konstaterat att detta är helt ok. (Aaltonen, 

2021) 

 

Jag frågade även informanterna vilken roll marknadsföringen av näthandel haft 

under året. Beroende på butik kom det lite olika svar men generellt sätt tyckte de 

att kunderna ganska självmant i början hittade näthandel. Coronapandemin i sig 

själv har varit marknadsföring till näthandel. Informanterna nämnde även att 

efterfrågan var så stor i början att det inte fanns något behov större för 

marknadsföring eftersom alla beställningstider var hela tiden slut. Under 

pandemiåret har dock marknadsföringen fått en större betydelse eftersom aktörerna 

har ökat och därmed även konkurrensen.  
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5.4 Digitalisering inom dagligvarubranschen  

 

Alla informanter var av den åsikten att digitaliseringen i branschen har haft och har 

fortfarande en kraftig utvecklingsfas. Den digitala utvecklingen har redan pågått 

under flera år där bland annat näthandel är ett resultat av den digitala utvecklingen.  

I samband med att näthandeln har ökat har även antalet användare av digitala 

tjänster ökat 

 

Digitaliseringen samt hur den utvecklats under de senaste fem åren har 

möjliggjort näthandel med dagligvaror. (Heinonen, 2021) 

 

Informanterna nämnde dock att digitaliseringen i branschen är mycket mera 

omfattande än bara näthandel. Några exempel på områden som nämndes där 

digitalisering utvecklats var systemutveckling, logistik och butiksinteriör. Flera 

informanter nämnde utvecklingen av bland annat elektroniska prisskyltar och övrig 

digital marknadsföring i butik. Även systemutveckling i form av K-kedjans 

applikation och bonussystem var exempel på den digitala utvecklingen, samt 

övergripande processer och bokningssystem.   

 

Det har även utvecklats tekniska logistikprogram som direkt planerar 

den optimala leveransrutten för att göra leveransen av varor allt mer 

effektiva och därmed möjliggöra ökat antal leveranser/rutt. (Puhakka, 

2021) 

 

Fast butiker är länge uppe och vissa även 24 timmar i dygnet kan 

konsumenten alltid beställa på nätet. (Kalliala, 2021) 

 

Ett exempel som flera av informanterna nämnde där digitaliseringen haft en 

märkbar utveckling är den externa digitala marknadsföringen. Ökad användning av 

olika sociala medier bland den yngre generationen gör att marknadsföring även 

håller kraftigt på att flytta till digitalt. Den digitala marknadsföringen får allt större 

andel medan den traditionella mass- och pappersmarkandsföringen minskar.  

Länsikeskus citymarket har bland annat en person som arbetar med digital 

marknadsföring som kommunikations koordinator inom socialmedia  

 

Fast printmarkandsföringen i framtiden kommer att minska så poängterades det att 

printmarknadsföring fortfarande behövs eftersom det ännu finns flera kundgrupper 

som använder tidningar och övrig pappersreklam. Vad som är en fördel med den 
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digitala marknadsföringen är att man kan skicka personliga erbjudanden och 

kampanjer direkt till konsumenten, samt genom K-kedjans bonussystem belöna 

kunder på ett bättre sätt än tidigare. Informanterna poängterade att det finns mycket 

data till förfogande om konsumentbeteendet och köpvanor som man kan utnyttja 

till ännu effektivare marknadsföring. En utmaning med den digitala marknadsföring 

är dock hur konsumenten tar vara på alla data som de tar emot. Det finns massvis 

med digital marknadsföring som med ett klick kan skickas som massreklam.  

 

Ett problem är då alla pushar marknadsföring till mobila enheter, 

internet och e-post. (Kalliala, 2021) 

 

En mycket intressant observation som en informant nämnde var att tiden från att 

pandemin började sprida sig i Finland våren 2020 tills idag är sist och slutligen en 

kort tid inom branschen då man tänker på mer omfattande utveckling. Digitalisering 

och utvecklandet av system och program är oftast mycket långa projekt. Mycket av 

tiden och resurserna har under pandemiåret gått till fysiskt utförande och 

upprätthållande av verksamheten.   Nu när man börja få mera balans i den 

vardagliga näthandeln så kommer säkert utvecklandet att få mera tid. Många av 

informanterna nämnde också att det är bra att komma ihåg arbetets art i branschen 

då man pratar om digital utveckling.  Fast det finns flera funktioner som har en stark 

digital utveckling är fortfarande livsmedelsbranschen beroende av att flytta 

produkter och varor från plats till plats. Varor ska levereras fysiskt till butiker, upp 

på hyllor och sedan för fortsatt leverans till kunder.  Fast digitaliseringen utvecklar 

verksamheten bör logistiken vara i skick för att få helheten att fungera.  

 

När man pratar och transport och flytt av fysiska varor så kan det stödas 

med digitala lösningar, men grundlogistiken måste alltid vara i skick. 

(Heinonen, 2021) 

 

5.5 Pandemins inverkan på logistik 

 

Även om digitalisering med näthandel har fått stor uppmärksamhet inom det 

gångna året så nämnde informanterna att det mycket och på olika sätt arbetet med 

logistiken under det gångna året. Informanterna nämnde specifikt hur logistiken 

påverkades i början av pandemin. 
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Direkt då pandemin började var det slående att se Kesko leveranseffekt. 

Om det på torsdagen började hamstras toalettpapper så var hyllorna 

fulla på lördagen igen Man får inte ofta uppleva hur man skall agera när 

en kris uppstår. (Jansen, 2021). 

 

Innan pandemin hade man i egen butik några tiotal inköp på nätet i 

veckan. Nu är antalet flera hundra om veckan. (Luomanen, 2021) 

 

Butikens grundlogistik har inte ändrat jämfört med tidigare, varor 

kommer till butiken som alltid. Men när man pratar om logistiken kring 

näthandel så har det hänt mycket. (Aaltonen 2021) 

 

De flesta informanterna var av den åsikten att mellanlagret är den största 

utmaningen när det gäller logistiken inom näthandeln.  Speciellt de stora och 

medelstora butikerna hade mellanlagret som den stora utmaningen. Mellanlager 

innebär det lager där produkterna förvaras före varorna levereras vidare till kunder 

eller väntar på upphämtning. Mellanlagret är med andra ord inget lager för längre 

förvaring utan bara tillfälligt före produkterna flyttas vidare Mindre K-market 

butiker som enbart erbjuder hemleverans har däremot bristen på mellanlager inte 

förorsakat lika stort problem.  Mellanlager är en del av logistiken och näthandel 

med livsmedel är inte möjligt om man inte har någon typ av mellanlager. Fast flera 

av butikerna även före pandemin hade näthandel var volymerna så små att man 

klarade sig utan eller med små mellanlager. Efterfrågan i början av pandemin 

förorsakade så stora volymer att mellanlagren inte räckte överhuvudtaget till. 

Bristen på mellanlager gjorde att man inte kunde ta emot mera beställningar för det 

inte fanns lager och förvara leveranserna i. Det som gör mellanlagret utmanande är 

de olika temperaturer som olika livsmedel kräver. Mellanlager kan inte bara vara 

ett torrlager utan kräver temperaturer som främst klarar av frys- och kylvaror.  

 

Frågade informanterna om hur de interna processerna har påverkats med tanke på 

näthandelns tillväxt och hur förändringar i logistiken har kunnat anpassas med 

övriga verksamheten. De flesta informanter nämnde att fast det funnits och 

fortfarande finns utmaningar i logistiken så har processerna fungerat så bra i K-

kedjan att man har kunnat beställa och leverera och kunderna i allmänhet fått det 

de vill ha.  

 

När man tänker på förra våren då näthandeln ökade drastiskt så 

medförde det att butikens interna logistik måste planerades om en hel 

del om i de befintliga små butiksutrymmena. Verksamheten baserar sig 
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på grossistverksamhet där en gemensam grossist levererar varor till 

butikerna. Grossisten tog logistiskt ansvar och varor pushades till 

butikerna. ( Jansen, 2021) 

 

En stor utmaning som alla informanter lyfte fram var den interna logistiken som 

efterfrågan av näthandel medförde. Dessa påverkade även övriga delar av 

verksamheten och de interna processerna. Beroende på butiksstorlek och utbud av 

näthandelstjänst har butikerna lite varierande rutiner och logistiken har påverkats 

olika. Några informanter beskriver dock logistikprocessen i butikerna på följande 

sätt. 

 

Försäljningsvaror som kommer till butiken plockas på morgonen tidigt upp på 

hyllorna för försäljning varefter nätbeställningarna plockas från samma hyllor 

tillbaka i lådor före varorna förs till mellanlagren för upphämtning eller 

hemleverans. Fast logistiken låter enkel är den utmanande. En informant nämnde 

att personalen börjar arbeta kl. 05 med att fylla hyllorna med varor, varefter det kl. 

06 börjar plocka ner samma produkter till näthandelsbeställningarna. Dessa 

leveranser förvaras sedan i tre olika temperaturer, frys, kyl och i normaltemperatur 

för de produkter som inte ska förvaras i kyla. Exempel på denna typ av produkt 

nämndes bland annat kryddor. Delar av näthandelsbeställningarna plockas även i 

butikens lager före varorna plockas fram på hyllorna.  

 

I överlag fungerar logistiken som normalt men de varor som köps via 

näthandel tas direkt av varuleveransen innan varorna plockas upp på 

hyllorna. (Eriksson, 2021) 

 

Vad som har varit utmanande med logistiken och få logistikprocessen och fungera 

har haft och göra hur butikerna är planerade. Några av informanterna poängterade 

att då butikerna byggdes för 20 år sedan hade man inte kännedom om vad som 

komma skall. Vad som gör planerandet ännu mer utmanande är att konsumenten 

när som helst kan ändra, ta bort och lägga till varor i näthandelsbeställningen. 

Denna beställning som kunden kan öppna fem dagar innan kan ändras fram till 

samma dag 06 på morgonen. Med tanke på personalbehov för plockande förorsakar 

detta utmaningar eftersom det inte är så lätt att förutspå hur mycket beställningar 

det i verkligheten kommer under kommande dag.  
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Hela processens grund baserar sig på att desto mindre plockaren rör 

varorna desto mera tid sparar man. Varor flyttas inte från en plats till en 

annan. Om man plockar först i en kundkorg och sedan till papperspåse 

eller plastpåse går det mycket mera tid. Om man ser på hela processen 

så pratar man om timmar. Eftersom marginalerna är små inom 

näthandel vill man spara tid och allt som medför extra kostnader. 

(Jansen, 2021) 

 

 

Informanterna fick även berätta hur påtaglighet beaktas och utvecklas i en tjänst 

som näthandel. Med påtaglighet påpekade jag att det var fråga om det fysiska som 

kunder ser och upplever inom tjänsten.  Flera informanter nämnde att hela 

processen från att varorna kommer till butiken till att de är levererade till kunden är 

noggrant genomtänkta men att det även finns utvecklingsmöjligheter med tanke på 

påtaglighet. Informanterna nämnde att vid hemleverans är kundens fysiska kontakt 

till butiken enbart vid leveranstillfället, och vid upphämtning motsvarande händelse 

i butiken. Fick inte några direkt konkreta exempel på hur man kunden förbättra 

själva leveranstillfället, men flera påpekade att detta tillfälle kan avgöra om en tjänst 

upplevs som lyckad eller misslyckad. Några informanter nämnde att själva 

transporten är lite utanför butikernas räckvidd och inte går att helt kontrollera. Det 

finns även kunder som önskar man lämnar leveransen bakom dörren och då 

försvinner kontkten helt med personen som levererar varorna.  Flera av 

informanterna nämnde dock att de fått mycket positiv feedback på sättet 

produkterna är packade. K-kedjan använder sig av en bastant pafflåda där 

produkterna är fint placerade. Det är lättare att påverka påtagligheten vid 

upphämtning än vid hemleverans. Informanterna från de större butikerna nämnde 

speciellt att utrymmena för upphämtning har skapats under kort tid utan desto större 

mängd ledigt utrymme. Det har även gjort att påtagligheten vid 

upphämtningsställena säkert kan utvecklats till bättre i framtiden.  En intressant 

poäng med tanke på produktens påtaglighet är även alla de sinnen som kunden inte 

upplever eller går miste om inom näthandel. Bland annat dofter och smaker är svåra 

att replikera inom näthandel.  

 

Mat får en helt annan karaktär när man handlar på nätet än i fysisk butik. 

Impulsköp, dofter, färger och hur det ser ut kan inte förmedlas via 

näthandel. (Jansen, 2021) 
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5.6 Hur pandemin har inverkat på personalmängd och arbetsuppgifter 

 

Alla informanter var av samma åsikt att logistiken har tack vare näthandelns tillväxt 

krävt enormt mycket mera resurser och omorganisering än tidigare. Orsaken till att 

logistiken har ändrat och resurserna ökat är antalet leveranser som packas idag 

jämfört med tidigare är betydligt fler. Men det som påpekades av flera informanter 

var att logistiken och resurserna har mycket att göra med butikens storlek och om 

man erbjuder hemleverans, upphämtning eller både alternativen. 

Personalomorganiseringar och ökade personalresurser har med andra ord inte 

påverkat alla butiker lika mycket.  Personalens roll har stor betydelse inom 

näthandeln och varierar beroende på butikens storlek. 

 

Det har under pandemiåret diskuterats mycket om rekryterande av plockare till 

butiker. I början då pandemin bröt ut och konsumenterna började hamstra mat på 

lager behövdes det mera personal till butikerna. Under året har det jämnat ut sig och 

informanterna nämnde att man även har skolat om egen personal till andra 

uppgifter. Butikerna har inte omskolat enbart på grund av ökad efterfrågan på 

näthandeln, utan också om det möjligtvis skulle förekomma coronafall i butiken 

och halva personalen skulle på kort tid måsta sättas i karantän. Näthandel är dock 

en process där effektiviteten är enormt viktigt. Personalens roll för effektiviteten är 

vital inom näthandeln. Jag kommer nedan att beskriva synpunkter som 

informanterna nämnt om personalens betydelse i olika delar av näthandel.  

 

I mindre butiker har de egna personalresurserna omorganiserats mycket till att 

plocka leveranser. Som jag nämnde så har coronapandemin även inverkat negativt 

beroende på var butiken är belägen. För dessa butiker där kundflödet har minskat 

har näthandel hjälp till för totalförsäljningen. Personal i dessa butiker har 

omorganiserats till plockandet och hanterande av näthandels beställningar. Man har 

fått planera om arbete med nya uppgifter för att få helheten och fungera. Plockandet 

är ett viktigt moment där personalens produktkännedom och effektivitet är viktig. 

Alla informanter var av samma åsikt att plockandet tar mycket tid och ju större 

beställningar, desto längre tid tar plockandet. Produktkännedom och 

produktplacering kommer allt tydligare fram i större Citymarkets där butiken är 

stor, utbudet är stort och där det finns många märken av samma produkt. För en 
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person som känner till butiken, sortimenten och hyllornas plats går plockandet 

mycket snabbare än om en utomstående plockar leveransen. Den egna personalens 

produk- och butikstkännedom har varit till en stör fördel för butikerna.  

 

Pandemin har även haft en positiv effekt på rekryterande av ny personal. Som helhet 

har pandemin haft en positiv inverkan på arbetsmarknaden där man anställt mycket 

ny personal till logistik och packandet. Näthandel har också medfört att butikerna 

har anställt mera underleverantörer som sköter hemleveranser.  

 

Även utmaningar kring planering av personalbehovet har varit en förändring som 

den ökade näthandeln har medfört. Eftersom efterfrågan under året varit så stort har 

det varit lättare att planera eftersom alla beställningstider har varit fullbokade. Man 

har egentligen kört med maxkapacitet hela tiden vilket varit lätt att förutspå. Det 

som förorsakade utmaningar var då det under sommaren 2020 förorsakade en 

beställningssvacka inom näthandeln. Kunderna hade möjlighet att ändra och göra 

beställningar till midnatt kvällen innan som nästa dag skulle packas och levereras. 

Detta var svår att förutspå då man inte visste hur många leveranser man hade nästa 

morgon att packa. En generell åsikt var dock att det inte varit någon större brist att 

hitta personal till plockandet eller till att transportera hemleveranserna. Det som de 

flesta informanterna ansåg har varit utmanande är inskolning av ny personal. Som 

ovan nämnt så är produktsortimenten i stora butikerna mycket omfattande. Att skola 

ny personal med ett så stort produktsortiment och göra skolandet effektivt har varit 

utmanande. Även inom produktgrupper finns kundspecifika önskemål som kräver 

produktkunskap. 

 

Ju större butik det är fråga om, desto större betydelse har plockandelen 

samt hur bra man känner till butiken och sortimentet. (Puhakka, 2021) 

 

Hela verksamhetens grund kommer från att man inte spenderar för 

mycket tid med produkterna.  (Puhakka, 2021) 

 

En intressant kommentar som flera informanter nämnde var hur man kan tolka en 

beställning på flera olika sätt. Många har under året gjort större beställningar än 

man i normala fall köpt. I en stor beställning kan det finnas till exempel fyra olika 

protein som till exempel kött, fisk och höna. Vad som plockaren då inte alltid vet 

är i vilken ordning kunden ska tillreda dem. Mer sällan tillreder man all mat på 



 61 

samma dag. En intressant poäng var även när kunder beställer frukter som kan vara 

olika mogna. För plockaren är det inte möjligt att veta om kunden vill ha avokadon 

mogen nästa dag eller efter 5 dagar.  Produkterna som plockas ska vara färska och 

kunna hålla i flera dagar.  

 

Förutom de vardagliga omorganiseringarna och nyanställandet av packare och 

transportpersonal kom det några kommentarer om hur pandemin även i framtiden 

kommer att ha en större effekt på arbetskraften. Jag kommer att beskriva dessa 

närmare i sista frågan om branschens framtid.  

 

 

5.7 Prissättande av näthandel 

 

Gällande priset var alla informanter av samma åsikt. De var enade om att 

prissättande av näthandeln är utmanande och att näthandel med dagligvaror inte för 

tillfället är någon lönsam verksamhet och i vissa fall även förslutgivande.  

Informanter tyckte att priset för hemleverans är lite väl förmånligt och att 

kostnaderna för att plocka leveranserna är för höga. Till exempel hemleveransen i 

Helsingforsregionen kostar 9,90€ och täcker inte de kostnader som hemleveransen 

förorsakar.  

 

I grund och botten är det fråga om vad konsumenten är villig att betala 

för en tjänst. (Heinonen, 2021) 

 

 

Näthandeln är ännu inte vinstgivande på länge. Det är ett faktum. När 

man pratar om hemleverans kräver det nog en fungerande butik som 

stöd för att få det och fungera. (Puhakka, 2021) 

 

 

Men informanterna tyckte ändå det finns en hel del man kan utveckla för att få 

balans i pris och kostnader. Informanterna nämnde olika prissättningsmodeller som 

har utvecklats men som ännu inte används i desto större utsträckning. Exempel på 

en utvecklad modell är att de mest eftertraktade tiderna är dyrare som till exempel 

måndagar och fredagar medan de mindre efterfrågade tiderna är billigare. På detta 

sätt kan man styra efterfrågan så beställningar kommer mera jämnt fördelat under 

dagen och veckan. En intressant poäng som några av informanterna nämnde var att 
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fast priset är samma för en liten K-Market och en stor Citymarket är kostnaderna 

ändå olika. För en liten K-market som tar t.ex. 9,90 € för en hemleverans tar 

packandet mycket kortare tid än om man skulle göra samma beställning i en stor 

butik. Detta på grund av att packandet i en större butik är mera tidskrävande.  Som 

exempel gav en av informanterna en ca.200€ stor beställning som säkert tar 30 

minuter att packa. Om lönekostnaden är ca 14€ i timmen och hemleveransen kostar 

9,90 är det lätt att räkna ut lönsamheten av plockandet. Några alternativ som 

informanterna nämnde på hur prissättande kunde utvecklas är om man skulle ha en 

månadskostnad på X € som skulle innehålla X antal leveranser. Då skulle butiken 

få mera kontinuitet i beställningarna. Ett annat alternativ var att kunderna skulle 1 

gång i veckan köpa bastorrfoder på nätet som skulle vara lättare att packa på 

förhand och sedan komma själv och köpa färska produkterna själva. ”Prime time” 

tider nämndes också som ett möjligt alternativ där vissa tider är dyrare än andra. 

Om produkternas pris inom näthandel skulle vara dyrare kunde verksamheten bli 

lönsammare men för tillfället har K-kedjan samma priser på nätet som i fysisk butik.  

 

 

5.8 Näthandel och framtiden 

 

Samtliga informanter hade en ganska enhetlig bild av hur näthandeln kommer att 

se ut i framtiden. Ingen kunde ge ett exakt svar på hur framtiden kommer att se ut 

eftersom det är jättesvårt att förutspå detta. Men efterfrågan på näthandel kommer 

även i framtiden att förbli på en hög nivå fast det efter pandemin säkert kommer att 

uppstå en liten svacka. Informanterna trodde att näthandeln i framtiden kommer 

kanske att stanna på en nivå som ungefär är mitt i mellan vad efterfrågan var i början 

av pandemin och vad den varit som högst.  

 

Näthandel är säkert framtidens grej och har kommit för att stanna. 

Kommer säkert inte att vara den primära verksamheten men säkert en 

stark stödfunktion till den. En stor del kunder vill dock gå i fysisk 

matbutik men även handla genom näthandel.  (Heinonen, 2021) 

 

Näthandeln kom för att stanna och kommer att förbli på hög nivå. 

(Ilmolahti, 2021) 
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Nuvarande näthandelskonceptet kommer i framtiden dock att kräva utveckling.   

Några punkter som nämndes i intervjuerna hur framtida utveckling var bland annat 

att butikerna kunde möjligtvis fördela beställningarna mellan små och stora butiker 

beroende på beställningarnas storlek.   En annan tanke var att det i framtiden finns 

efterfrågan till snabbleveranser som kunde levereras så snabbt som möjligt.  

 

I framtiden kommer även logistiken kring näthandel att beaktas på bättre sätt. Som 

jag tidigare nämnde kommer framtida butiker att beakta mellanlager och göra 

näthandelslogistiken smidigare. Även nu bygger en del butiker om utrymmena så 

butikerna bättre kan betjäna kunderna som beställer livsmedel på nätet. Bland annat 

Citymarket länsikeskus håller på att bygga om så att upphämtning av beställningar 

skulle ske på annan plats än samma lastningsplats som butiksleveranserna kommer 

till. Nu är dessa utrymmen för trånga.  

 

 

Den största motivatorn är sparande av tid. (Jansen, 2021) 

 

I framtiden planeras säkert utrymmena genom att beakta näthandel. 

(Eriksson, 2021) 

 

Den digitala handeln kommer att skapa nya befattningar och 

utbildningar. Näthandeln kommer att öka behovet av olika 

tjänsteformer, experter och personer inom förmansposition. Man pratar 

alltid om leverans och plockandet, men det kommer i framtiden även 

nya arbetsuppgifter inom HR. (Aaltonen, 2021) 

 

Informanterna var enade om att näthandeln har kommit för att stanna men att det 

också kommer att krävas fysisk butik som kompletterar varandra. Enligt 

informanterna har butikerna gjort bra utveckling under pandemin men kräver ännu 

utveckling för att näthandeln ska bli en lönsam tjänst. 
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6. Analys 

 

I det här kapitlet kopplar jag ihop den teoretiska delen av avhandlingen med den 

empiriska undersökningen. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur 

coronapandemin inverkat på dagligvarubranschen samt utveckling av näthandeln. 

Jag har delat in analyskapitlet i en mer allmän del med digitalisering och 

konsumtionsvanor, en del som är mera centrerad till butikerna där jag haft teman 

från 7p modellen som grund. Till sist kommer jag att lyfta fram hur framtiden ser 

ut och vilka utmaningar butikerna har framför sig på basen vad jag fått fram i min 

undersökning. I analysen har jag försökt få svar på frågan hur butikerna i praktiken 

har anpassat sig till förändringarna och i de sista delen vad näthandelns betydelse i 

framtiden kommer att vara. I kommande kapitel beskriver jag lite närmare några av 

de största förändringarna som berört de utvalda teman i min avhandling.  

 

 

6.1 Digitaliseringens betydelse under coronapandemin 
 

Den digitala utvecklingen har oundvikligen haft en stor betydelse under 

coronapandemin, inte minst med tanke på näthandelns tillväxt. Med digitalisering 

förväntar sig konsumenter att behov ska kunna lösas snabbt, enkelt, billigt och att 

tjänster och varor ska vara tillgängliga för konsumenten var som helst och när som 

helst (Widlund, 2018). Kan man då säga att dagligvarubranschen har digitaliserats 

under coronapandemin? Förändringar i konsumentbeteende, dynamiken på 

marknaden samt i företagets kärnverksamhet var exempel på krav för att man kan 

uppfatta en bransch som digitaliserad. Fast den digitala utvecklingen inom 

dagligvarubranschen varit kraftig är det fortfarande enbart en stödfunktion till 

butikernas grundläggande verksamhet och handel med dagligvaror har fortfarande 

svårt att klara sig utan fysisk butik. Största delen av kunderna använder fortfarande 

fysisk butik som det primära valet till att handla dagligvaror. Men även övriga 

områden i verksamheten har haft digital utveckling under coroanpandemin. I 

undersökningen kom det tydligt fram att den digitala marknadsföringen växer och 

digitala kanaler används allt mer för marknadskommunikation. 

 



 65 

Som jag ovan nämnde så förväntar sig konsumenter genom digitala möjligheter att 

behov ska uppfyllas smidigt och effektiva och därför borde företag även flytta och 

utveckla företagets funktioner till nätet. En av de mest allmänna orsakerna som 

Koskela och Ilmarinen (2015) beskriver att man helt enkelt har möjlighet göra 

affärer med butik på internet. Coronapandemin har medfört att människor har vågat 

ta ett mentalt steg till en digital miljö som tidigare varit mindre bekant och testat 

något som man i normala fall skulle lämna otestat.   Genom digitalisering har man 

kunnat anpassa tjänsten så att det varit lätt och tryggt för kunderna att testa och 

använda näthandel. Butikerna får genom att kunderna handlar på nätet mycket 

personlig information om vad kunderna köper, när de köper och om de använder 

sig av näthandel, hemleverans, upphämtning eller ingendera. Med dessa uppgifter 

kan butikerna förbättra de personliga erbjudande och erbjuda mer personlig service 

från kundens egna ”hembutik” 

 

Det främsta hindret är utnyttjande av all data och den molndrivna teknologin.  

(Savolainen. m.fl. 2021.) Många av informanterna var av samma åsikt som 

Savolainen att utmaningen är att använda all data så bra som möjligt som finns till 

förfogande om kunder, marknad och omgivning. 

 

 

6.2 Hur har coronapandemin inverkat på konsumtionsvanorna? 
 

Som informanterna nämnde så har de stora förändringarna i konsumtionsvanor varit 

vad och hur kunderna har handlat under pandemin. De nationella restriktionerna 

och rekommendationerna som den finska regeringen ställde har varit den 

grundläggande orsaken varför konsumtionsvanorna ändrat men att köpa mat hör till 

människors grundbehov och måste göras på ett eller annat sätt. Den tydligaste 

förändringarna i konsumtionsvanorna under pandemin är att många började 

använda näthandel istället för att gå till fysisk butik och det andra hur efterfrågan 

på vissa produktgrupper har ändrats totalt. Trenden av ökad efterfrågan av 

näthandel är det som har förorsakat att butikernas kundflöde under coronapandemin 

har varierat efter att kunderna i början av pandemin köpte mat på lager. Den andra 

stora inverkan är hur kunderna har börjat handla, genom större medelinköp och 

avvikande intresse till produktgrupper jämfört med tiden innan pandemin.  
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Produkter som kunder i normala fall impulsivt köper i butiken har sjunkit radikalt 

vilket innebär att de som besöker butiker handlar lite ”extra” som inte på förhand 

är planerat.  Det kan vara fråga om produkter som är placerade vid kassorna eller i 

korridorerna som kunder i butiken plockar i korgen för att man råkar gå förbi en 

korg eller då man köar i kassan. En kraftig minskad efterfråga uppstod även för 

produkter där kunden ansåg smittorisken högre. Produktgrupper som lösgodis och 

lösviktsbuffen tappade helt försäljningen.  

 

En annan intressant observation i förändringar i konsumtionsvanorna är hur 

kunderna upplevt näthandeln som tjänst. Ju större skillnad det är mellan 

förväntningar av konsument och resultat av tjänsten, desto större är kundens 

missnöje (Kotler & Keller. 2016). Vad som i undersökningen kom fram var att 

konsumenter innan coronapandemin var relativt skeptiska till att man via näthandel 

kan få färska produkter och att hur någon annan kan plocka rätt saker. En av 

informanterna nämnde även att köp av mat en mycket personlig sak som människan 

har svårt att låta någon annan sköta detta. Under pandemin har denna skeptiska 

inställning till plockandet av färska produkter blivit betydligt bättre och som 

informanterna nämnde så har konsumenterna fått en positiv bild av hur lyckad 

tjänsten näthandeln är. Det att kunden har insett att kunnig butikspersonal kan 

plocka färska och fräscha grönsaker och frukter har varit oerhört viktigt med tanke 

på tjänsteupplevelsen. Näthandel med livsmedel har säkert vuxit av fler orsaker, 

men att populariteten och trenden fortsatt vara hög har säkert att göra med att 

kunderna varit nöjda med tjänsten och att man även med tanke på efterköpbeteende. 

Många som har testat näthandel under pandemin har även fortsatt efter första köpet 

att beställa via nätet.  

 

 

6.3 Hur beaktar butikerna 7p modellens teman i sin näthandels 

verksamhet  

 

Den andra delen av teorin och undersökningen hade jag fokus på teman kring 

utvecklandet av näthandel. Som grund för detta har jag använt mig av de teman som 

7p modellen innehåller. 
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Produkt: Enligt Edberg (2018) ser servicekoncept bortom den fysiska produkten 

där man istället har fokus på helhetslösningar oberoende av plats, tid och rum. 

Näthandel med dagligvaror som produkt är komplex med tanke på tjänstens 

produktkaraktär. Fast näthandel kan uppfattas som en möjlighet till att handla på 

nätet så innehåller tjänsten så mycket mera. Som Eberg (2018) beskriver finns det 

olika typer av karaktärer som företag bör beakta vid tjänstemarkandsföring. 

Karaktärsdrag inom näthandel är att en människa inte kan uppleva sinnen som ljud, 

doft och smak en tjänst på samma sätt som i fysisk butik eller att kunden inte har 

samma möjlighet att prata med en fysisk försäljare inom näthandel. Näthandel som 

innehåller hemleverans och upphämtning som en väsentlig del innebär att det inte 

går att skilja åt tjänsten från tillfället då tjänsten levereras eller att tjänsten kan 

förvaras till ett senare tillfälle. Hur näthandel som tjänst erbjuds till kunden har med 

andra ord mycket att göra med hur man lyckas med bland annat plockandet och 

leveransen i den stund då kunden förväntar sig det.   Enligt undersökningen har 

näthandel samma karaktärsutmaningar som Edberg (2018) nämner ovan. Då 

kunderna handlar på nätet är det svårt för butiken att erbjuda samma 

tjänsteupplevelse som när man handlar i butiken då det inte möjligt att förmedla 

doften av till exempel färskt bröd eller möjligheten till smakprov. Även den fysiska 

kontakten till butikspersonal och butiksmiljön är svår att replikera i näthandeln. 

Enligt informanterna så har det inte möjlighet att påverka alla moment i tjänsten. 

Speciellt för transportens är det utanför butikernas möjligheter att påverka om något 

oväntat.  

 

Plats: Näthandels inverkan på plats har varit stor under pandemin både vid 

hemleverans och upphämtning där grunden till plats är logistik av varor. Näthandel 

med dagligvaror inom K-kedjan har använt sig av de logistikmodeller som 

Frostensson (2017) beskriver, nämligen direkt butik och indirekt butik. Enligt 

undersökningen finns en hel del utvecklingspotential i hur man kan utveckla 

transporten genom till exempel att effektivera sista sträckan i transporten (”last 

mile”). För att få näthandeln lönsam i framtiden så borde det komma mer 

kostnadseffektiva logistiklösningar.  Ser man på den fysiska platsen som berör 

packandet av varor och upphämtningsställen så förorsakar produkternas 

komplicerade förvaringskrav utmaningar. När det är fråga om livsmedel finns det 

torr varor som kan förvaras länge i lager och så finns det färskvaror som behöver 
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en mer komplicerad distribution. (Coles, m.fl.2003). Det finns produkter som 

behöver konstant kylförvaring, frysförvaring, produkter som är färska, fragila, lätta, 

tunga med mera.  K-kedjans butiker har gjort bra utveckling på kort period med att 

utveckla logistiken och effektivera packandet. Eftersom efterfrågan av näthandel 

uppstod så snabbt på våren 2020 var inte butikerna förberedda med varken transport 

eller utrymmen. Tillfälliga lösningar för förvaring och modifierade 

upphämtningsplatser gjorde att butikerna kunde under pandemin allt bättre uppfylla 

efterfrågan av näthandel. Plats och logistik är dock en sak som framtidens butiker 

måste beakta på ett nytt sätt om näthandeln har kommit för att stanna vilket kommer 

att kräva resurser och utveckling. Vi handel med dagligvaror behöver man alltid 

flytta varor från en plats till en annan. När det är fråga om lönsamhet i logistiken 

behöver man med tanke på näthandel beakta var och hur leveranser skall effektivast 

plockas, var det skall förvaras och hur leverans av produkter för näthandel sker 

mellan butik och kund.   

 

Pris: Prissättandet och värdet av näthandel som tjänst visade sig enligt 

undersökningen inte vara så lätt.  Priset av en produkt är det som konsumenten är 

villig att offra för att få en viss tjänst, medan värde är den nyttobild som 

konsumenten har av en tjänst jämfört med vad man offrar för den. (Somervuori, 

2018).  Eftersom det inte finns något fysiskt konkret att prissätta i näthandel som 

tjänst så visade intervjuerna att kunden värdesätter och prissätter enligt egen 

upplevd nytta. Undersökningen visade att den skeptiska tilltro som människor 

tidigare haft till att beställa livsmedel på nätet har minskat. Kunderna har istället 

börjat värdesätta den tid man sparar som man annars skulle använda till hela 

butiksbesöket. Kunderna har delvis börjat värdera om nyttobilden och börjat inse 

att helhetsnyttan man får genom att få varor hemlevererade är större än om man 

skulle få en mjuk tomat eller fel produktfabrikat levererat. Som Wilson m.fl. (2016) 

skriver består den totala kostnaden för en kund av den egentliga produktens pris 

samt icke monetära kostnaderna. Dessa kan bestå av bland annat tid man sätter på 

tjänsten, bekvämlighet av tjänsten och praktiska egenskaper med tjänsterna. 

(Wilson m.fl., 2016).  Vissa ser leveranspriset på 9,90€ som för högt för att få varor 

hemlevererade från en butik som kanske bara är några kilometer från hemmet, 

medan andra upplever att priset är rimligt för den tid man sparar för ett helt 

butiksbesök. Vissa värdesätter att man uppdatera den elektroniska kundkorgen 
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under hela veckan och köpa det man verkligen behöver och sedan plocka upp den 

färdigt packade leveransen från butiken. Desto mera man beaktar nyttan med 

tidsparande till annat så har priset fått både för hemleverans och upphämtning visat 

sig vara på en acceptabel nivå för kunderna.   

 

Från butikssynvinkel visade undersökningen tydligt att priset för näthandeln är för 

lågt för att få tjänsten lönsam. För att täcka nuvarande kostnader som näthandel 

förorsakar måste antingen priserna stiga eller kostnaderna minskas. Prismodeller 

måste utvecklas för att förbättra lönsamheten eftersom nuvarande prismodeller inte 

är tillräckliga för att täcka kostnader som går till plockandet och leverans. Men som 

det kom fram i intervjuerna så finns det ett flertal olika modeller hur man kunde 

prissätta näthandeln i framtiden, genom bland annat dags- och tidsspecifika priser. 

Det som kommer att bli en utmaning i framtiden gällande priset är den ökande 

konkurrensen. Om det kommer flera aktörer och butiker som erbjuder näthandel 

kommer det även att förorsaka priskonkurrens.  

 

Påverkan: Undersökningen visade att marknadskommunikationen för tillfället är i 

en digital utvecklingsfas vilket kan noteras inom näthandel. Digital marknadsföring 

ökar främst genom sociala medier, e-postmarknadsföring och 

marknadskommunikation via kedjans egen applikation medan 

pappersmarkandsföringen minskar.  Även pandemin i sig har fungerat som en typ 

av marknadsföring för näthandel med dagligvaror. Butikerna behövde i början av 

pandemin inte marknadsföra näthandel desto mera eftersom konsumenterna 

självmant hittade näthandeln genom övrigt samhälles inverkan. Som Edberg 

beskriver (2013) är det bland annat vänner och övriga som engagerar andra att testa 

en ny tjänst.  Allt flera testade näthandel med dagligvaror första gången under 

pandemin, och fortsatte även använda sig av den. Påverkan handlar även om att 

förmedla trygghet av en tjänst som en kund inte tidigare använt eller som kunden 

är osäker på att använda. (Frostenson, 2017). Detta är precis vad som har hänt under 

pandemin då kunderna innan pandemin hade en skeptisk tro på att någon annan kan 

plocka ens varor och att handla livsmedel på nätet kändes främmande. Den ökade 

användningen av nätbutik och kunders ökade aktivitet i den digitala miljön har 

medfört att butikerna fått mera uppgifter om kunderna. Dessa uppgifter har man 
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kunnat utnyttja för att allt bättre kunna skicka personliga erbjudanden och centrera 

marknadsföringen effektivare till olika kundgrupper.     

 

Påtaglighet: Påtagligheten av näthandel visade sig vara ett område som det ännu 

finns utvecklingspotential i eftersom påtagligheten av en tjänst inte alltid så lätt att 

påverka. I näthandel med dagligvaror finns det egentligen tre platser där kunden 

upplever påtaglighet. Den ena är vid hemleverans då man har kontakt med 

chauffören, den andra är när man hämtar leveransen själv från butiken och den 

tredje hur varorna är fysiskt packade. Påtagligheten vid hemleverans är delvis 

utanför butikens möjligheter att påverka hur leveransen lyckas men vid 

upphämtning däremot visade sig att butikerna inte är planerade med 

upphämtningsplats för näthandel och har därför haft temporära lösningar. Vissa 

butiker har använt butikens lastningsbryggor medan andra tillfälliga 

upphämtningsplatser. Lastningsbryggor är de platser som används när butikerna tar 

emot varor till butiken. Påtagligheten kan vara svår att uppfatta och uppleva före 

man är i ett upplevelserum. I teorin nämnde jag hur omgivning och användare 

skapar reaktioner. Omgivningen kan påverka kunden antingen genom ljud, dofter, 

temperatur, möbler, utrustning, skyltning med mera. Dessa påverkar de anställda 

och kunderna både direkt och indirekt och är en del av påtagligheten.   (Mossberg, 

2015). Utrymmesbrist och att dagens butiker inte är planerade att ha en 

upphämtningsplats för nätbeställningar har försvårat utvecklingen. Men även under 

denna korta pandemiperiod har en del butiker planerat om till exempel delar av 

parkeringshus med bättre skyltning, specialmålade parkeringsrutor som ger 

påtagligheten och tjänsten mervärde. Bristen i påtagligheten kan dock ännu 

förbättras med övriga stimuli som dofter, ljud utrustning med mera. Även hur 

butiker beaktar påtaglighet vid upphämtningsplatser vid nya butiker kommer att få 

mera uppmärksamhet.    

 

Packandet och förpackningens roll är speciellt viktig när man utvecklat en ny tjänst 

för att ge skapa en speciell image för konsumenternas förväntningar. (Wilson. m.fl.  

2016) Innovativa och unika förpackningar kan fungera som en marknadsfördel då 

man väljer vilken tjänst eller leverantör som ska väljas. (Kotler och Keller, 2016). 

I undersökningen kom det fram att kunden har mycket positiva erfarenheter av 
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förpackningen som K-kedjans produkter levereras i, där produkterna är fint packade 

i kartonger.  

 

Personal: De två stora områdena inom näthandel som pandemin påverkat mest och 

som undersökningen förstärkte är logistik och personal. Det att näthandeln har ökat 

och därmed också försäljningen har inte automatiskt medfört tillväxt och positivt 

resultat för butikerna. En av de största orsakerna till detta är behovet av personal 

inom näthandel som medfört ökade kostnader som i sin tur inte har varit tillräckliga 

att göra näthandeln till ekonomiskt lönsam. En av pandemins effekter var minskade 

butiksbesök som möjliggjorde att butikerna kunde omorganisera personal till 

uppgifter relaterade till näthandel. Planerande av personalbehovet har även varit 

utmanande när beställningar och justeringar i nätbeställningarna har varit möjliga 

in till kvällen innan.  Men vad som intervjuerna visade var hur viktig roll den egna 

personalen har inom näthandeln där kunnig personal har möjliggjort effektivitet i 

packandet av leveranser. Men fast personalens betydelse i packandet har varit vital 

för näthandel så är det fortfarande en stor kostnad för näthandel. Packandet av en 

200 € beställning eller en beställning med flera specifika önskemål tar mycket tid 

att plocka vilket visat sig inte vara lönsamt 

 

Näthandeln har skapat ett ökat behov av personal av bland annat plockare som har 

medfört kostnader för butikerna. Om man däremot ser från ett 

bemanningsperspektiv så har pandemin kunnat erbjuda arbete till många och har 

därmed även haft en positiv inverkan. Ser man från ett helhetsperspektiv på 

personalens roll inom näthandel med dagligvaror så består flera av momenten 

flyttande av varor där personalen har en vital roll. Varor ska plocka upp i butiken, 

i butiken plocka till nätleveranser och sedan antingen föras till upphämtningsplats 

eller levereras hem. Under pandemin har alla dessa moment utförts av personal som 

har tagit tid och medfört kostnader. För att förbättra lönsamheten av näthandel 

kommer säkert personalen roll i de olika momenten i tjänsten att behöva 

effektiveras. 

 

Process: Den ökade näthandeln har medfört nya dagliga processer i butikernas 

verksamhet och med tanke på framtiden kommer dessa att beaktas allt mer. 

Butikerna har varit tvungna att omorganisera verksamheten för att kunna erbjuda 
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näthandel som en bra tjänst som möjligt. Fast vissa områden har påverkats mera än 

andra som till exempel logistik och personal så visade undersökningen att butikerna 

har behövt anpassa övriga företagsprocesser för att få en lyckad helhet.    

 

En process handlar om hur företag organiserar aktiviteter för att i slutändan skapa 

värde till produkten och nytta för konsumenten. Hur kunden upplever nyttan av en 

tjänst kommer fram i hur man lyckats i processen. Vad en process egentligen vill 

förtydliga är vad som ska göras och på vilket sätt man ska göra det.   (Wilson 

m.fl.2016). När vi som kund handlar livsmedel på nätet så behöver vi i bästa fall 

enbart göra en beställning på butikens hemsida och få varorna hemlevererade. När 

många som nu under pandemin har övergått från att själv gå till butiken bara göra 

beställningen och låta butikerna sköta resten har det inte bara påverkat 

butikslogistiken. För att kunden ska uppleva nytta av tjänsten kräver det från 

butikerna att man har goda digitala lösningar, effektiv leverans, hög kvalitet med 

färska produkter samt fungerande kundservice. För att en process ska bli lyckad och 

medföra värde för kunden kräver det att alla områden fungerar. Under utförande av 

tjänsten kan de förekomma utmaningar och överraskningar som kan påverka hur 

kunden upplever helheten. Ett exempel kan vara då en kund gör beställningen alla 

varor finns tillgängliga enligt beställningen och kunden får leveranstid vid önskat 

tillfälle. Men vid den bestämda leveranstiden kanske det uppstår något oförväntat 

som förseningar som påverkar hela resterande leveranskedja. Även då ska butikerna 

ha en process för hur de ska gå till väga om något oförväntat kan hända som bland 

annat exemplet ovan. En av informanterna nämnde att varje detalj i hela processen 

från att beställningen görs tills att tjänsten är avslutad är noggrant planerad. Om 

näthandeln i framtiden kommer att ha en regelbunden del av butikens verksamhet 

behöver interna processer säkert utvecklas.   

 

 

6.4  Utmaningar med näthandel med dagligvaror i framtiden 

 

På basen av intervjuresultaten kan man tydligt se vilka de praktiska utmaningarna 

under pandemin varit som butikerna även kommer att ha i framtiden. Grunden för 

fungerande näthandel finns, men utveckling för att få näthandeln lönsammare 
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kommer att krävas. Butikerna har anpassat sig bra till förändringarna och att 

köpmännen agerat snabbt, anpassat och utvecklat verksamheten efter situationen i 

samhället. Den stora efterfrågan på näthandel som fortfarande stannat på en hög 

nivå har dock förorsakat utmaningar för att kunna erbjuda näthandel på ett effektivt 

sätt. En del kunder kommer säkert att återgå till fysiska butiksbesök i framtiden, 

men som undersökningen visade förväntar sig köpmännen att näthandel kommer 

att stanna på en hög nivå där kunder både kommer att använda sig av näthandel och 

fysisk butik. Näthandeln kommer dock att förbli på en sådan nivå som kommer att 

medföra att butikerna måste beakta näthandelns krav i framtiden betydligt mera än 

innan pandemin.  

 

Jag har på basen av studien plockat fram de punkter som kommer att förorsaka 

största utmaningarna i framtiden med tanke på näthandel med dagligvaror. Den 

kanske viktigaste och den största utmaningen är att få näthandeln lönsammare. För 

tillfället medför näthandeln för mycket kostnader i proportion med tjänstens 

intäkter. Kostnaderna för att plocka, sammanställa och leverera en beställning är 

för höga för att få den lönsam med nuvarande priser. Plockningsmomentet behöver 

effektiveras eller digitaliseras i framtiden. Nya sätt att prissätta tjänsten kommer i 

framtiden att styras mera av tid, efterfrågan och plats.  Transportkostnaderna vid 

hemleverans kommer att behöva förbättras för att uppnå bättre lönsamhet. Den 

andra stora utmaningen som butikerna nu har löst med tillfälliga lösningar är att 

lösa de logistikproblemen som även medför extra kostnader. Dagens butiker är inte 

planerade att förvara ”färdiga” leveranser i utrymmen med olika temperatur. Hur 

kommer butikerna att lösa detta i framtiden? I nybyggen kommer det att vara lättare 

då man från början kan planera lämpliga utrymmen. I de nuvarande butikerna 

kommer omkonstruktioner eller tilläggsbyggen vara möjliga men som även medför 

tilläggskostnader. Den tredje och sista utmaningen som jag valt är hur framtiden ser 

ut. Enligt informanterna kommer näthandeln att landa ungefär på en nivå i mitten 

på vad den var innan pandemin och vad efterfrågan varit som högst. Ovissheten och 

osäkerheten om pandemin har även förorsakat en ovisshet om hur framtiden ser ut. 

Kommer vi att återgå till den gamla vardagen eller hur kommer den nya vardagen 

att se ut? Undersökningen visade att fast näthandeln har vuxit är den fortfarande på 

en relativt låg nivå jämfört med den totala försäljningen.   
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7. Sammanfattning och diskussion 

 

I detta kapitel presenterar jag slutsatserna för avhandlingen samt besvarar 

forskningsfrågorna. Coronapandemin har lett till många intressanta fenomen som 

flera har kommit för att stanna där man inte kommer att återgå till det ”gamla vana”. 

För de som intresserar sig av coronapandemins effekter inom dagligvaruhandeln 

och vilka förändringar kommer att bli bestående är denna avhandling intressant för.  

Till sist i kapitlet kommer jag ännu att skriva några förslag för fortsatt forskning   

 

 

7.1 Återkoppling till forskningsfrågorna och avhandlingens syfte 

 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur coronapandemin påverkat 

utvecklingen av näthandel inom dagligvarubranschen.  I teoridelen behandlade jag 

trender i dagligvarubranschen under coronapandemin samt utveckling av näthandel 

med 7p modellen som underlag. Valde att skriva om digitalisering och 

affärsutveckling som aktuella trender eftersom de båda haft en central roll för 

butikerna under pandemin. I den empiriska undersökningen koncentrerade jag mig 

mera på utveckling och utmaning med näthandel. Med tanke på syftet valde jag fyra 

forskningsfrågor vilka jag till näst kommer att besvara samt skriva en kort 

sammanfattning om. 

 

Forskningsfråga 1: Hur har coronapandemin påverkat dagligvarubranschen?  

 

Coronapandemin medförde förändringar både på nationell och för enskild person 

som resulterade till att förändringar inom dagligvarubranschen. De nationella 

restriktionerna, rekommendationerna och en generell varsamhet mot pandemin 

ändrade förutsättningarna för butikerna genom ökat distansarbete, 

distansundervisning och ökad efterfrågan av näthandel med dagligvaror. Vad som 

varit den stora förändringen för branschen är att konsumenten under 

coronapandemin började efterfråga och använda sig allt mer av en tjänst som 

tidigare inte haft en stor del av butikernas verksamhet, nämligen näthandel. Den 

ökade efterfrågan av näthandel förorsakade större avvikelse i butiksbesök än tiden 
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innan pandemin. Pandemins inverkan på i branschen har varierat kraftigt under 

pandemins gång och även påverkat olika beroende på butikers storlek och läge. 

Coronapandemin inverkan på dagligvaruhandelns matbutiker har varit positiv 

medan foodservice grossist delen som levererar varor till bland annat skolor, 

daghem och restauranger haft en negativ effekt. Speciellt i början av pandemin 

under våren 2020 uppstod de största förändringarna. Människor handlade i början 

stora mängder mat på lager från butikerna för att kunna klara sig längre eftersom 

man inte hade kännedom om hur pandemispridningen skulle fortsätta. I början 

resulterade det till en kraftig ökning av näthandel med dagligvaror och kraftig 

minskning av de fysiska butiksbesöken. 

 

Om man däremot ser pandemin inverkan på butiksnivå så finns det även stora 

skillnader. I början av pandemin förlorade vissa mindre butiker helt kunder som 

innan pandemin kom och handlade småinköp och lunch för dagen, medan större 

butiker fick en ökning tack vare näthandeln. Det geografiska läget har där haft 

betydelse i hur butiker klarade sig under 2020. När skolorna övergick till 

distansundervisning och distansarbetet ökade så hade det en stor negativ effekt på 

butiker i närheten av campus och arbetsplatser i städers centrum. Under sommaren 

2020 såg den dagliga butiksverksamheten mer normal ut än på våren 2020, detta 

delvis på grund av pandemins avtagande till sommaren. Coronapandemin har 

generellt sätt påverkat mera positivt större butiker med näthandelsmöjligheter än 

mindre butiker vars kunder till största delen handlar bara för dagen. 

 

Forskningsfråga 2: Hur har butikerna hanterat förändrade förutsättningar 

för verksamheten under coronapandemin? 

  

Vad som är bra att notera är tidsperioden från att coronapandemin började sprida 

sig våren 2020 tills hösten 2021 är en mycket kort tid med tanke på förändringar 

utveckling. I början av pandemin var det främst fråga om att se till att det fanns 

tillräckligt med resurser för att täcka den stora efterfrågan av varor och 

näthandelsbeställningar Den ökade efterfrågan av näthandel och minskat antal 

butiksbesök i början av pandemin förorsakade att personal och logistikresurser 

anpassades till att arbeta främst med näthandeln. Egen butikspersonal skolades upp 

till nya arbetsuppgifter inom näthandel och nya personer har anställts till att plocka 
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och leverera. Butiker har även anpassat produktutbud och öppethållningstider efter 

förändrad efterfrågan. I början av pandemin då förändringarna kom snabbt och 

efterfrågan av näthandel kraftigt ökade var butikernas främsta uppgift att se till att 

verksamheten fortsatte så att butikerna fortfarande kunde erbjuda en trygg 

möjlighet att handla dagligvaror för var och en. 

 

Efter den största chocken i början av pandemin då butikerna hade börjat anpassa 

verksamheten med minskade butiksbesök och ökad näthandel började även 

utvecklandet av näthandeln. Utveckling av näthandel är säkert den största 

förändringen som butikerna haft för att hantera de förändrade förutsättningarna. 

Butikerna var tvungna att utveckla logistiken för att effektivt hantera varuflödet till 

butiker, i butiken och mellan butik och kund. Tillfälliga mellanlager och 

upphämtningsplatser byggdes och tilläggsresurser på att leverera beställningar till 

kunder tillsattes. De butiker som erbjuder näthandel har även fått sätta resurser på 

digital utveckling och anpassa verksamheten till den digitala miljön. 

Digitaliseringens roll har varit stor i hur butikerna har utvecklats och hanterat 

verksamheten. När kunderna övergick till den digitala miljön förväntades det även 

av butikerna.  Inom modern digitalisering förväntar sig konsumenter att behov ska 

kunna lösas snabbt, enkelt, billigt och att tjänster och varor ska vara tillgängliga för 

konsumenten var som helst och när som helst (Widlund, 2018) För att nå kunderna 

har butikerna även utvecklat den digitala marknadsföringen och 

marknadskommunikationen i butikernas hemsidor och erbjudanden i applikationer.   

 

 

Forskningsfråga 3: Vilka faktorer är viktiga att beakta vid utvecklandet av 

nätbutik med dagligvaror? 

 

Näthandel med dagligvaror är en komplex tjänst som måste innefatta många teman 

för att butikerna skall erbjuda en nyttoskapande tjänst för kunden. Från kundens 

sida kan det kännas enkelt att bara göra en beställning på nätet och vänta på 

hemleverans eller plocka upp leveransen från butiken. Men för att detta ska vara 

möjligt att erbjuda denna tjänst så måste bland annat faktorerna i 7p modellen 

beaktas. Vad som en kund genom näthandel med dagligvaror egentligen köper är 

nytta snarare än en produkt. Näthandeln kräver en effektiv logistik men 



 77 

välfungerande platslösningar. Logistiken hur varor kommer till butik, hur de 

förvaras, packas och transporteras till kund måste fungera för att möjliggöra 

näthandel. Personalens betydelse i upprätthållande av logistiken är viktigt. Under 

pandemin har effektiviteten i plockandet, personalens butiks- och 

produktkännedom varit viktig med tanke på hur effektivt leveranser plockas.  

Näthandel fungerar i en digital miljö vilket även förutsätter digital marknadsföring 

och påverkan på butikers hemsidor, applikationer och social media fungerar. Är det 

fråga om en digital tjänst så skall även den digitala kommunikationen beaktas.  

Påtagligheten i näthandel kommer att bli viktigare för att butiken ska förbättra 

upplevelsen och nyttan av näthandel vid upphämtningsplatser och hemleverans. 

Eftersom dagligvaror och livsmedel har en speciell produktkaraktär använder sig 

konsumenten flera sinnen.    

 

Som vilken produkt och tjänst som helst är priset avgörande för hur lönsam tjänsten 

blir och hur stor efterfrågan är. Priset påverkar fortfarande starkt om kunden väljer 

att köpa tjänsten istället för att inte göra det. Lönsamheten av näthandel har varit en 

stor utmaning under coronapandemin och kostnaderna för att producera tjänsten 

jämfört med vad intäkterna är bör beaktas vid utveckling av näthandel. Vad som 

inte direkt kommer fram i 7p modellen och som borde beaktas inom näthandel är 

kundens roll i tjänsten och i den digitala miljön. Redan nu förutsätts det att kunden 

är aktiv i den digitala plattformen med att beställa, följa upp och kommunicera med 

butiken. Eftersom handeln sköts online inom näthandel borde även den digitala 

handeln beaktas mera än vad den gör i 7p modellen. Digital handel innebär mera än 

att bara möjliggöra affärer online och behandlar allt från hur man skall gå tillväga i 

den digitala miljön, betalmöjligheter, betalsäkerhet, användning och insamling av 

personuppgifter och ansvar i den digitala miljön. I takt med att digitaliseringen 

utvecklas borde även dessa digitala aspekter beaktas. 
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Forskningsfråga 4: Vilken betydelse kommer näthandel med dagligvaror att 

ha i framtiden?  

 

Näthandel med dagligvaror har kommit för att stanna. Om man ser från 

behovssynvinkel kommer behovet att vara samma även i framtiden där livsmedel 

och dagligvaror hör till varje människas grundbehov som människan behöver köpa. 

Frågan är hur kunder kommer att göra det i framtiden. Genom näthandel har 

kunderna upplevt en nytta som man tidigare inte upplevt, har det sedan varit fråga 

om tidssparande, bekvämlighets eller av logistiska orsaker.  Som det i den 

empiriska delen kom fram så tror informanterna att efterfrågan av näthandel 

kommer att stanna på en hög nivå. Efterfrågan av näthandel ansågs av 

informanterna stanna på en nivå någonstans mellan vad efterfrågan var innan 

pandemin och vad som efterfrågan varit som högst. De som fortfarande inte använt 

sig av näthandel har heller inte upplevt värdet av tjänsten. Men om utvecklingen av 

tjänsten fortsätter till exempel i form av snabbare leveranser och billigare tjänster 

så kanske efterfrågan på näthandel kommer fortsätta öka. På basen av teorin och 

intervjuerna anser jag att de som utnyttjat näthandel under coronapandemin 

kommer även en stor del att använda näthandeln i framtiden där många kommer att 

kombinera butiksbesök och näthandel i framtiden. Konkurrensen kommer att bli 

tuffare i framtiden då till exempel det norska företaget Oda informerade att de 

kommer till den finska marknaden i huvudstadsregionen. I framtiden kommer 

butikerna även att beakta näthandeln redan från början så att utrymmena är 

anpassade för näthandel och digitaliseringens betydelse i logistiken kommer att 

vara avgörande med tanke på tjänstens lönsamhet. Coronapandemin har satt sina 

spår hela samhället vilket även har medfört positiv utveckling. Digitaliseringen roll 

i distansarbete, distansmöten, distansundervisning och distanshandel har visat 

fungera och är det ekonomiskt lönsamt och värdeskapande för företag och för 

enskilda individer kommer säkert dessa praxis att förekomma allt mera i framtiden.     
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7.2 Förlag till fortsatt forskning 

 

Syftet med denna avhandling var att undersöka hur coronapandemin påverkat 

utvecklingen av näthandel inom dagligvarubranschen Samhället börjar nu från 

hösten 2021 delvis att återgå till det normala då restriktionerna och 

rekommendationer slutar och vaccinationsskydd mot corona utvecklats. Många 

saker som uppstått under coronapandemin har kommit för att stanna varav 

näthandeln av dagligvaror är en av dem. Det finns flera intressanta frågeställningar 

inom näthandel som kan medföra stora förändringar i framtiden. Ett område som 

inte beaktades i 7p modellen är kunden i den digitala miljön. Fast lönsamheten har 

visat sig vara utmanande kommer konkurrensen i framtiden att öka då bland annat 

det norska näthandels företag Oda etablerat sig på den finländska marknaden.  Vad 

innebär det för butikerna och om konkurrensen pressar tjänstens pris ner och 

efterfrågan ökar ännu mera. Hur skulle butiksverksamheten i framtiden se ut om 

näthandel skulle få en betydligt större andel än den har idag? Intressant för både 

butik och kund är hur man effektivare kunde sköta logistiken och vilken typ av 

leveranser som efterfrågas av i framtiden. Vill kanske kunden i framtiden till 

exempel beställa dagligvaror även till sommarstugor eller arbetsplatser? Under 

coronapandemi har många valt att testa näthandel med dagligvaror för att skydda 

sig mot möjlig smitta. Många har dock fortsatt sig använda av näthandel när man 

upplevt nyttan med näthandel. Utgångspunkten är för tillfället annorlunda än vid 

början av pandemin. Vad som kan vara intressant för butiker med tanke på fortsatt 

utveckling av näthandel är hur man skall få nya kunder till näthandelsanvändare i 

framtiden. Om skydd mot att bli smittad av corona inte mera är det som lockar 

kunder till näthandel behöver tjänsten utvecklas på ett sätt som ger nytta till kunden. 

Frågan är vad det skulle vara för att i framtiden öka efterfrågan av näthandel ännu 

mer.  
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Bilaga: Intervjuguide svenska och finska 
 
 

 Yleiset kysymykset/ Allmänna frågor 

 
 

1. Mitkä ovat olleet suurimmat muutokset elintarvikealalla koronapandemian alettua? 

Vilka har de största förändringarna varit inom dagligvarubranschen sedan 

coronapandemin kom till Finland? 

 

 

 

2. Miten kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut viimeisen vuoden aikana? 

Hur har konsumentbeteendet ändrat under det gångna året? 

 

 

3. Kuinka suuria muutoksia on tapahtunut viime vuosina alan digitalisoitumisessa? 

Vilka förändringar har skett inom dagligvarubranschen gällande digitalisering? 

 

 Kaupan toiminta/ Butikens verksamhet 

 
 

4. Miten verkkokauppa on muuttunut ja kehittynyt ennen pandemian alkua tähän 

päivään?  

Hur har näthandel med dagligvaror ändrat innan korona-pandemin tills idag? 

 

Miten verkkokaupan markkinointi on muuttunut koronapandemian aikana? 

Vilken roll har marknadsföringen av näthandel haft under pandemiåret? 

 

 

5. Miten viime vuosi on muuttanut kaupan päivittäistä toimintaa korona pandemian 

aiheuttamana?  

Hur har det gångna året inverkat på butikens dagliga verksamhet? 

 

Logistiikka: Muutoksia logistiikassa kuten varastointi, kuljetus, pakkaaminen? 

Vilken inverkan har pandemin haft inom logistiken i den dagliga verksamheten? 

 

 

Henkilöstömuutoksia: Onko ollut tarvetta uudelleen organisoida 

henkilöstöresursseja, lisätä tai vähentää henkilökunta? 

Vilken inverkan har pandemin haft på personalen i den dagliga verksamheten? Har 

det funnits behov att öka eller minska personal med tanke på coronapandemins 

inverkan? 
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Verkkopalvelun hinta: Miten haastavaa on hinnoitella kotiinkuljetusta tai nouto 

palvelua, jotta palvelu ei olisi asiakkaalle liian kallis ja samalla kaupalle 

kannattavaa? 

Vilka utmaningar finns det att prissätta näthandelns tjänster som upphämtning och 

leverans? 

 

 

Verkkokaupan tulevaisuus/ Näthandelns framtid 

 
 

6. Miten teidän mielestänne verkkokauppa tulee kehittymään tulevaisuudessa?  

Hur kommer utvecklingen och näthandeln i framtiden att se ut inom 

dagligvarubranschen? 

 

 

  

 

 

 

 

 


