
Nyckeln till lönsam e-handel
En studie om att ta mer betalt på nätet



The North Alliance (NoA) är specialister på kunddriven tillväxt, vilket betyder att vårt fokus helt och 
hållet är på att hjälpa företag få fler kunder, som köper mer, betalar mer och stannar längre. Vi gör 
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Vi hjälper många av Skandinaviens största företag att driva 
tillväxt genom våra tre expertisområden; lönsam positionering, 
optimerad prissättning och affärsinnovation. I Sverige gick vi 
tidigare under namnet Evidence Strategy. Bland våra kunder 
finns Zettle, Assa Abloy och Max Burgers. 
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E-handeln växer, men många e-handlare är i kris. Trots 
kraftig tillväxt på grund av förändrat kundbeteende, teknik-
utveckling och pandemi karaktäriseras den digitala handeln 
av dålig lönsamhet. E-handlarnas agerande leder till priskrig 
och konformitet. Risken för utslagning är stor.
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Så behöver det inte vara. Det går absolut att driva en 
lönsam affär online. Genom att förstå kundernas behov 
på djupet och skapa differentiering baserat på vad de är 
villiga att betala mer för. Vi som har jobbat länge med att 
skapa och bygga varumärken med en strategisk digital 
närvaro vet detta. Med hjälp av en unik studie av 42 
svenska e-handlare kan vi nu visa att det faktiskt går att 
lyckas. Och även berätta hur.
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• Genomförda hösten 2021 i 
samarbete med Norstat.  

• Norstat är en av de största och 
ledande inom datainsamling för 
marknadsundersökningar i Europa 
och har funnits sedan 1997. Norstat 
har fler än 650 000 panelister över 
hela Europa. 

• Urval: Personer 18-74 år som 
handlat på nätet från respektive 
kategori under de senaste 24 
månaderna. 
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Huvudfrågor E-handlare*Intervjuer

Den unika bredden i vår studie ger en generell bild av vad 
som får svenska e-handelskonsumenter att betala mer.

3 421500
1. Hur väl har svenska e-handlare 

lyckats differentiera sig och bygga 
en prispremie? 

2. Vilka emotionella och funktionella 
mervärden får svenska e-
handelskonsumenter att betala 
mer för att handla från en viss 
butik på nätet? 

3. Vad utmärker de e-handlare som 
lyckats bäst med att differentiera 
sig och bygga en prispremie?

6
Produktkategorier

v

* Samtliga aktörer beskrevs för respondenterna i enkäten med tillägget 
”online-butik”, t.ex. ”ICAs online-butik” och ”Lykos online-butik”. 
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NoAs unika analysverktyg Trax®   

Nyckeln till att förstå 
konsumenternas  
verkliga behov

I studien har vi inte frågat konsumenter rakt ut vad de säger är 
viktigt. Svaren på sådana frågor är inte tillförlitliga. Det är 
forskningen tydlig med. Människor ”ljuger” ofta om sina behov 
och motiv. 

Istället har vi analyserat svaren med NoAs unika analysverktyg 
Trax®. Verktyget bygger på akademisk forskning publicerad av 
NoA Consultings Dr. Niklas Bondesson och visar vad som verkligen 
driver konsumenters vilja att välja ett visst varumärke och betala 
mer för det. Trax® bygger på statistisk analys av enkätsvar. I den 
här studien har vi ställt ca 50 enkätfrågor om hur konsumenter 
uppfattar olika online-butiker i relation till varandra.

För att ytterligare validera modellens hållfasthet i denna studie har vi analyserat 
kopplingen mellan de renodlade e-handlarnas prispremie i studien (betalningsviljan 
bland kunder) och bolagens faktiska lönsamhet. Valideringen bekräftar kopplingen: 
de renodlade e-handlarna som har högst prispremie i vår studie är också de som är 
mest lönsamma - medan de tre med svagast prispremie går med förlust (enligt de 
mest aktuella publika siffrorna vid studiens genomförande).

Vad målgruppen tänker 
om ett varumärke 
• Känner till 
• Tycker 
• Tror 
• Känner

Vad målgruppen vill göra 

• Vill handla hos (volympremie) 
• Vill betala lite mer för (prispremie)

Vad företaget tjänar 

• Snabbare, högre och mer 
uthållig tillväxt av 
basförsäljningen 

• Ökad lönsamhet

Position Försäljningspremie Lönsam tillväxt
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6 slutsatser från studien och  
6 råd till svenska e-handlare
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viktiga slutsatser från studien

Precis som på många andra marknader är det starkaste 
varumärkena med högst prispremie de som utöver 
funktionella fördelar även erbjuder emotionella mervärden. 
Trots att det är få starka varumärken i denna studie ser vi en 
tydlig tendens att varumärken som väcker mer känslor, som 
glädje, avkoppling och förväntan har en starkare prispremie. 
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1. Få svenska e-handlare har lyckats  
differentiera sig så att de kan ta mer betalt 

Bara 2 av 42 online-butiker har lyckats skapa en differentiering 
som gör att konsumenter är villiga att betala lite mer för att 
handla i deras butik jämfört med andra butiker.  

De flesta butiker anses inte värda att betala mer för att handla 
hos och är därmed tvungna att hålla priserna nere. 

2. Bekvämlighet och sortiment räcker  
inte för att ta mer betalt

Just dessa faktorer har e-handlare satsat stenhårt på historiskt. 
Av god skäl förstås, för att ens ha en chans i konkurrensen. Och 
de är fortfarande viktiga för att locka fler kunder och få upp 
volymerna. Men, vår studie visar tydligt att de inte bidrar till att 
bygga en prispremie, dvs. en högre betalningsvilja. 

3. För att bygga prispremie krävs att  
mervärden kopplade till inspiration,  
hållbarhet och social tillhörighet adderas
Inspiration är den allra viktigaste faktorn för att ta mer betalt 
och handlar om känslan av att det är roligt att spendera tid i 
online-butiken. Lyko uppfattas bäst på detta. Hållbarhet 
handlar både om företaget, sortimentet och fördelen för 
kunden - här uppfattas Matsmart bäst. Social tillhörighet 
handlar om att bygga en gemenskap och status kring 
varumärket, vilket Skincity uppfattas bäst på.  

5. Även inom e-handel ”ljuger” konsumenter 
delvis om vad som är viktigast 

6. Känslor spelar roll: e-handlare som  
väcker starkare känslor kan ta mer betalt

Konsumenter säger att de värderar prisvärdhet, snabba 
leveranser och smidiga betalningar, men det är inte hela 
sanningen. Därför krävs det rätt analysverktyg för att även hitta 
”dolda” behov. Som till exempel inspiration och social 
tillhörighet som nästan ingen konsument medger spelar roll, 
men de facto är det som påverkar deras betalningsvilja.

6

4. Det finns viktiga nyansskillnader i vad som 
får kunderna att betala mer i olika kategorier

Även om de generella mönstren är tydliga finns också viktiga 
skillnader mellan de sex kategorierna i studien. Inom Hälso- 
och skönhetsprodukter är det viktigare att produktsortimentet 
är hållbart för att kunna ta mer betalt, medan det inom 
Hemelektronik är viktigare att företaget som helhet uppfattas 
agera hållbart. 
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E-handel är handel och handel är ett hantverk där varje detalj 
är viktig. På samma sätt som det krävs att du är bättre än 
andra i den fysiska världen behöver du vara bättre än andra 
när det gäller e-handel. Det räcker alltså inte att göra som 
alla andra, bara för att det görs digitalt, den tiden är förbi. 
Undvik konformitet, våra slutsatser visar tydligt att 
differentiering är viktigt även digitalt.

Låt inte tekniken diktera hur kunden upplever din e-handel. 
Gå till botten med vilka behov dina kunder har och vad som 
är viktigt att leverera utifrån ett varumärkesperspektiv, och 
välj sedan teknik som stödjer detta. Tekniken utvecklas fort, 
vilket gör det möjligt att skapa upplevelser som vida 
överträffar kundens förväntningar. Men som sagt, inte för 
teknikens skull, utan kundens. 

Vi visar i rapporten att känslor kan driva prispremie och 
lönsamhet i e-handel. Se till att våga spela på detta. Det finns 
många innovativa sätt att till exempel inspirera och skapa  
social tillhörighet som väcker känslor som spiller över på e-
handelsupplevelsen och varumärket.  

Behandla e-handeln strategiskt, visa kunden den respekt 
den förtjänar. Låt ditt varumärke vara närvarande längs hela 
köpflödet och arbeta strategiskt med engagerande innehåll 
och nya funktioner för att vara relevant och intressant för 
kunden långsiktigt. Och se till att stödja detta med resurser 
och organisation.  

Digital handel kan mätas på många sätt, och med stor 
detalj-rikedom. Se till att utnyttja det för att följa upp de 
strategiska effekter du försöker uppnå med din e-handel. 
Våga mäta både kortsiktiga och långsiktiga mål och följ upp 
både hårda och mjuka variabler kontinuerligt. Var innovativ i 
val av metod och verktyg och utnyttja möjligheten att 
experimentera och iterera. Mäter du smartare än dina 
konkurrenter får du en fördel.  

1. Butiker online fungerar som butiker offline

5. Mät, följ upp och iterera

2. Förväxla inte strategi med taktik 3. Glöm inte känslorna

4. Sätt kunden först, inte tekniken

viktiga råd till svenska e-handlare6

6. Definiera en lönsam position och låt den 
styra hela kundupplevelsen
För att växa lönsamt och långsiktigt, identifiera vilken 
position som är mest lönsam i just er kategori och 
konkurrenssituation. Det vill säga vad er online-butik ska vara 
känd för – för att locka så många kunder som möjligt som 
betalar så mycket som möjligt. Baserat på konsumenternas 
verkliga behov – inte vad de säger är viktigt. Låt denna 
position vara styrande för alla delar av kundupplevelsen.



Nyckelresultat från studien
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Lönsamhet genom lägre kostnader är inte synonymt med låga 
priser, men gör det möjligt att hålla lönsamheten uppe trots låga 
priser. Forskning indikerar att mycket få aktörer på en marknad 
kan nå god lönsamhet denna vägen. Bara de allra största.
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Det finns två grundläggande strategier för att bygga 
en lönsam e-handel. Genom lägre kostnader eller 
genom differentiering som bygger prispremie. 
Vägen till lönsamhet för de allra flesta är 
differentiering. 

Lönsamhet genom differentiering handlar om att uppfattas bättre 
på något som är viktigt för kunderna. Att erbjuda ett funktionellt 
eller emotionellt mervärde. Något som skapar en prispremie och får 
kunderna att betala lite mer för en produkt trots att de kan hitta en 
likvärdig till samma pris i en annan butik. För de allra flesta svenska 
e-handlare är detta vägen till lönsamhet.  
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Idag har många e-handlare fastnat i mitten.  

De är varken tillräckligt stora för att få ner 
kostnaderna rejält eller tillräckligt differentierade 
för att kunna ta mer betalt.



Bara 2 av 42 online-butiker 
har lyckats skapa en 
differentiering som bygger 
prispremie. De flesta butiker 
anses inte värda att betala 
mer för att handla hos.
Varje cirkel till höger representerar en butik och färgerna speglar hur stor andel av 
kunderna som handlat i kategorin (under de senaste 24 månaderna) som tycker att det 
är värt att betala en prispremie för att handla i just den butiken.  
Enbart två butiker, ICA och Apotea, har lyckats differentiera sig på något som kunderna 
värderar och kan därför ta mer betalt – av åtminstone mer än 20% av kunderna.  

Sammantaget är resultaten svaga för de allra flesta e-handlare i studien. Trots att de är 
stora aktörer inom sina kategorier är har de knappt lyckats skapa någon prispremie alls.  
Den svenska e-handeln tycks ha ett generellt problem med likriktning och brist på 
differentiering, vilket kan förklara de utbredda lönsamhetsproblemen. 

27 % 20 %

ICA Apotea

10-19 %

Över 20 %

Under 10%

Andel av kunderna som tycker det är värt att betala mer för att handla i butiken:



Få online-butiker skulle ens 
saknas av de egna kunderna 
om de försvann – ytterligare 
ett tecken på svag 
differentiering.

25 %

50 %

75 %

100 %

25 %

50 %

75 %

100 %

Andel kunder som skulle sakna butiken

Renodlade online-butiker

Online-butiker som också  
har fysiska butiker 

Online-butiker (dolda namn)

Online-butiker (dolda namn)

Diagrammet visar hur stor andel av respektive butiks 
kunder som säger att de ”skulle sakna denna online-butik 
om den försvann”. 

Av de online-
butiker som också har 
fysiska butiker skulle 

ingen saknas av mer än 
hälften av deras 

kunder.

Av de renodlade 
online-butikerna skulle 
bara två saknas av mer 

än hälften av deras 
kunder.



Bland de som lyckats bättre än konkurrenterna 
med att bygga prispremie online finns både 
renodlade e-handlare och online-butiker som 
också har fysiska butiker.

Online-butik Prispremie

Zalando 15 %

H&M 10 %

Boozt 6 %

Online-butik Prispremie

Naturkompaniet 15 %

Nike 13 %

Stadium 12 %

Online-butik Prispremie

Elgiganten 15 %

NetOnNet 15 %

Apple 9 %

Online-butik Prispremie

ICA 27 %

Willys 16 %

Coop 12 %

Online-butik Prispremie

Apotea 20 %

Apoteket 12 %

Lyko 11 %

Online-butik Prispremie

Clas Ohlson 14 %

Åhléns 12 %

CDON 9 %

Kläder, skor & accessoarer Sport & fritid Hemelektronik Mat & dagligvaror Hälsa & skönhet Digitala varuhus

Diagrammet visar andelen av respektive butiks kunder som är 
beredda att betala ett högre pris för att handla i just den butiken. 
Endast resultaten för de tre butiker med högst prispremie inom respektive 
kategori redovisas. Vi vill lyfta fram de som är duktiga och andra e-
handlare kan lära sig av, snarare än att peka ut vilka som misslyckats. 

Övriga i kategorin (utan 
inbördes ordning): Gina 

Tricot, NA-KD 
Nelly, SHEIN och Zara.

Övriga i kategorin (utan 
inbördes ordning): Addnature, 

Outnorth, Revolution Race, 
Sportamore och XXL.

Övriga i kategorin (utan 
inbördes ordning): Inet, 
Komplett, MediaMarkt, 
Samsung, Webhallen.

Övriga i kategorin (utan 
inbördes ordning): Hemköp, 

Mathem och Matsmart.

Övriga i kategorin (utan 
inbördes ordning): KICKS, 

Sephora och Skincity.

Övriga i kategorin (utan 
inbördes ordning): Amazon, 

Ellos och Wish. 



Nyckeln till att skapa en lönsam differentiering är kundfokus. 
Framförallt att förstå vad konsumenter verkligen värderar 
och varför de är villiga att betala en prispremie.  
Bara då blir differentieringen lönsam. 
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För att bygga prispremie 
krävs inspiration, hållbarhet 
och social tillhörighet.  

Bekvämlighet och sortiment räcker inte för  
att ta mer betalt. Däremot är det viktigt för att locka fler 
kunder, dvs. driver volym.  

Viktigast för att 
attrahera fler kunder 
(driver volympremie)

Viktigast för att få 
kunder att betala mer 

(driver prispremie) 

Inspiration

Hållbarhet

Social tillhörighet

Inspiration

Hållbarhet

Social tillhörighet

Sortiment

Bekvämlighet

Trygghet

Pris

Bekvämlighet

Sortiment

Pris

Trygghet



Inspiration, hållbarhet och social tillhörighet är totalt sett 
de 3 viktigaste mervärdena för att kunna ta mer betalt.

Hållbarhet Social tillhörighetInspiration

Inspiration handlar till hög grad om 
känslomässiga komponenter. En butik som 
inspirerar får konsumenter att känna förväntan 
och se fram emot nästa besök. Det finns alltid 
något nytt och spännande att upptäcka. Att surfa 
runt i butiken känns kul och avkopplande, även 
om inget köp blir av. Det är helt enkelt roligt att 
att spendera tid i butiken.

Hållbarhet handlar i grunden om att företaget 
bakom online-butiken uppfattas agera hållbart i 
alla delar av verksamheten. Därutöver att det 
finns ett bra utbud av hållbara och klimatvänliga 
produkter. Allra viktigast är dock att butiken gör 
det så enkelt som möjligt för konsumenter att 
göra hållbara val genom att fokusera på fördelen 
för konsumenten med att välja hållbart. 

Social tillhörighet handlar om vem man är som 
handlar i en viss online-butik, snarare än vad 
man handlar. Dels vilken social grupp 
konsumenten identifierar sig med och vill 
tillhöra och dels hur konsumenten tror att den 
egna sociala statusen kommer påverkas av att 
handla på ett visst ställe. ”Vill jag vara en sån 
som handlar här?” är frågan som konsumenten 
ställer sig. 



Trots tydliga generella 
mönster – det finns också 
viktiga nyansskillnader 
mellan olika kategorier i vad 
som driver prispremie. 

Siffrorna nedan visar hur unik varje kategori är när det gäller vilka specifika 
mervärden som får kunderna att vilja att betala mer. Ju högre siffra, ju mer 
särskiljer sig kategorin från det generella mönstret sett över samtliga 
kategorier. Mat & Dagligvaror är den kategori som särskiljer sig mest från 
övriga. Under respektive kategori ges exempel på kunduppfattningar som är 
särskilt karaktäriserande för kategorin.  

Resultatet visar på vikten av att analysera och förstå sin egen kategori på 
djupet för att förstå nyansskillnader. Till exempel när det gäller vilka 
aspekter av hållbarhet som spelar mest roll, vilka känslor som triggar 
betalningsviljan mest eller hur viktigt bra kundsupport är för betalningsviljan.

Mindre viktigt för att ta 
betalt än i övriga kategorier

Produktrecensioner från andra kunder 

Social status 

Hållbart företag 

Enkel navigation 

Hållbara produkter 

Företagsrykte

Kurerat sortiment 

Kundsupport 

Hållbara produkter 

Förväntan 

Avkoppling 

Kundsupport

0% 100%

Hemelektronik Digitala varuhus
Kläder, skor & 

accessoarer
Sport & fritid / 
Hälsa & skönhet 

30% 45% 57% 59%

Mat & Dagligvaror

82%

Kläder

Sport

Hemelektronik

Mat

Hälsa & skönhet 

Digitala varuhus

Mer viktigt för att ta betalt 
än i övriga kategorier

Få unika faktorer som får 
kunderna att betala mer

Många unika faktorer som får 
kunderna att betala mer



Även inom e-handel 
”ljuger” konsumenter delvis 
om vad som är viktigast. 
Rätt analysverktyg krävs för 
att hitta alla ”sanna” behov.

Vad som får konsumenter att betala 
mer för en viss butik när de handlar 

online (Trax® analysmetodik)

2. Snabba leveranser

3. Smidig betalning

1. Prisvärt

VS

Vad konsumenter säger är viktigt 
när de handlar online och väljer 

mellan olika butiker

2. Hållbarhet

3. Social tillhörighet

1. Inspiration



Känslor bygger prispremie.  
Online-butiker som väcker 
starkare positiva känslor kan 
ta mer betalt.
Staplarna visar hur stor andel av respektive online-butiks kunder som 
tycker att butiken väcker en särskild känsla. Procenten i de mörka staplarna 
visar skillnaden mellan online-butiker med hög prispremie och online-
butiker med låg prispremie*. Samtliga skillnader är statistiskt säkerställda.  

Tillsammans med de statistiska sambandsanalyser som gjorts av datan 
visar resultaten tydligt att online-butiker som väcker starkare positiva 
känslor kan ta mer betalt.

31 %

24 %
26 %

18 %

AvkopplingFörväntanGlädje

34 %

27 %

* Hög prispremie = över medianen för samtliga 42 butiker 
* Låg prispremie = under median för samtliga 42 butiker 

+8%+7% +7%

Online-butiker med låg prispremie
Online-butiker med hög prispremie



Få e-handlare har lyckats differentiera sig och bygga 
prispremie. Men det finns undantag. Några enskilda  
e-handlare sticker ut positivt och uppfattas vara bra  
på saker som kunderna vill betala extra för.  

De ska vi lära oss av.
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Bäst på att inspirera  
är Lyko.

Lykos online-butik upplevs av sina kunder som inspirerande 
och rolig att spendera tid i. Den väcker känslor, framförallt 
kopplat till förväntan och glädje - det finns alltid något nytt 
och spännande att upptäcka. Dessutom tycker Lykos kunder 
att butiken är snygg och modern.

Lyko

45%
Genomsnitt för alla  
42 butiker i studien

19%

Bara 8 av 42 online-butiker  
lyckas inspirera.

Andel kunder som uppfattar 
online-butiken som 

inspirerande att handla hos
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Bäst på att hjälpa 
kunden göra hållbara 
val är Matsmart.

Andel kunder som  
online-butiken som hållbar

Matsmart

54%
Genomsnitt för alla 
42 butiker i studien

23%

Bara 5 av 42 
online-butiker uppfattas  

vara bra på hållbarhet

Matsmart upplevs av sina kunder som ett genuint hållbart och 
omtänksamt företag. Som inte bara pratar hållbarhet utan 
agerar hållbart i alla delar av verksamheten. Kunderna gillar 
utbudet av klimatvänliga produkter och tycker att Matsmart 
gör det enkelt att göra klimatsmarta val.
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Bäst på att skapa social 
tillhörighet är Skincity.

Bara 3 av 42 
online-butiker uppfattas  

vara bra på social tillhörighet

Skincity

40% 19%

Andel kunder som förknippar  
online-butiken med social 

tillhörighet och status

Genomsnitt för alla  
42 butiker i studien

Skincitys kunder berättar gärna för andra att de handlar hos 
just Skincity. Det upplevs säga något positivt om vem man är 
och stärker den egna sociala statusen. För kunderna är 
Skincity inte bara en butik, det är en social klubb man gärna 
är en del av.



Detta är bara början. Vi vet att många känner det vi nu med 
tydlighet har visat. Nu vet vi tillsammans. Nu ser vi fram 
emot att gemensamt driva mot bättre digitala upplevelser 
och en lönsam långsiktig affär.  

Hör av er så berättar vi mer. 
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