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Jätten som skakar  
om handeln – det  
här är Amazon 

 Ĕ Amazon har på 25 år vuxit till världens 
största e-handelsplattform.

 Ĕ Ambitionen är att sälja allt 
konsumenten behöver och 
servicerbjudandet växer snabbt.
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Executive summary
Amazon har på 25 år vuxit till världens största e-handelsplattform. Lågt pris, ett 
enormt utbud och snabba leveranser ligger bakom tillväxten. Ambitionen är att 
sälja allt konsumenten behöver och företagets servicerbjudande växer snabbt.

• Amazon grundades av Jeff Bezos 1994 som en ren nätbokhandel  i Seattle. 1998 
började även skivor och filmer säljas, i dag är utbudet enormt.  I dag beräknas 
Amazons andel av e-handelsmarknaden i USA vara 44 procent.

• Köpet 2017 av kedjan Whole Foods Market var ett stort kliv in i dagligvarusektorn och  
i den fysiska handeln. I fjol öppnade också Amazon Books sin första fysiska butik.

• Förra året lanserades den helt obemannade matbutiken Amazon Go. 

• Amazon lägger enorma resurser på att nyttja kunddata. Kundens varje val 
registreras och skapar personifierade erbjudanden. 

• Amazon fortsätter att växa i raketfart, planerar bland annat läkartjänster och för 
diskussioner med JP Morgan Chase, USA:s största bank, om ett partnerskap med 
bankkonton.

• Amazon är mest känt för sin e-handel, men företagets mest lönsamma del är 
molntjänsterna i Amazon Web Services (AWS).
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Två saker du behöver veta  
för att förstå Amazon

Till att börja med är det viktigt att se hur detalj  handeln 
hos Amazon fungerar för att förstå vad funderingarna 
om jätten kommer att kliva in ”helt” eller inte går 
ut på. Amazon har i sina inbrytningar på olika 
marknader tre huvudalternativ att starta med:

• Enbart en översatt sajt och med leverans från 
närmaste utländska distributionscentral.

• En översatt sajt i kombination med 
premiumprogrammet Amazon Prime med leverans 
från närmaste utländska distributionscentral.

• ”All in” med översatt sajt, Amazon Prime och 
nybyggda leveranscentral/er i det aktuella landet.

Det är kring dessa tre alternativ som 
spekulationerna spinner när det gäller en kommande 
svensk lansering. 

Detta är en plattform där besökarna handlar direkt 
från Amazon eller från en av alla tusentals externa 
återförsäljare. Det är därför som Amazons försäljning 
alltid anges med förbehåll: Antingen enbart som 
nettoförsäljning, det vill säga Amazons egen plus 
avgifterna från återförsäljarna – eller som GMV (Gross 
market value) med den totala ”torghandeln”, alltså 
även inklusive återförsäljarnas omsättning.

Återförsäljarna kan i sin tur antingen hantera 
leverans och kundkontakt i egen regi, eller med hjälp 
av något av Amazons ”fullfilment centers”.

Den andra viktiga aspekten: Vad Amazon egentligen 
är. 

Nätjätten är för många sinnebilden av 
internationell detaljhandel på nätet (nåja, numera 
med konkurrens av Alibaba och Wish). Men det 
är mer rättvisande att säga att Amazon är en 
serviceleverantör än en ren detaljhandelsak-
tör. Amazon levererar inte bara alla kategorier 
varor (inklusive allt mer mat efter 2017 års köp 
av kedjan Whole Foods Market), film, musik och 
reklam via en enorm annonsplattform. Amazon 
vandrar i snabb takt in i fysisk handel och siktar mot 
bankverksamhet och hälsovård. 

Det som är viktigt att känna till är hur mycket av 
Amazons verksamhet som består av infrastruktur; 
till exempel distributionscentralerna, Amazons 
”fullfilment centers”, och framför allt molntjänsterna 
i AWS, Amazon Web Services. AWS är Amazons mest 
lönsamma del med extremt mycket högre marginaler 
(drygt 30 procent) än detaljhandelsverksamheten och 
växer tre gånger snabbare än Microsofts 
motsvarigheter. 
      Och Amazon själv använder samma 
distributionscentraler, annonsplattform 
och molntjänster som sina klienter. 
Därför är Amazons största kund den 
här: Amazon.

ANALYS

ANALYTIKER

KALLE ÖSTGREN

Amazon är en så omfattande och mångfacetterad verksamhet att den onekligen kan vara svår att greppa. 
Och Amazon lanserar nyheter i ett så rasande tempo att varje bevakning nästan är dömd att misslyckas; när 
en sak rapporteras är en annan redan på väg. 
    Jag vill peka på två dimensioner som gör bilden klarare.
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Lansering: Juli 1995.
Grundare: Jeff Bezos.
Vd: Jeff Bezos.
Omsättning: Cirka 
1 400 miljarder 
kronor, helåret 2017 
(+35%). Detta är 
nettoomsättningen, 
hela omsättningen 
på marknads platsen 
Amazon – om 
försäljningen 
hos tredjeparts-
försäljarna också 

räknas med (GMV, 
Gross market value) 
– är omsättningen 
ungefär dubbelt så 
stor.
Antal anställda: 
Cirka 560 000.
Huvudkontor: 
Seattle, USA.
Börsnotering: 1997, 
Nasdaq.
Beräknat börsvärde: 
760 miljarder dollar. 
 

Antal marknader: 
Kunder över hela 
världen. Med lokal 
lansering och 
översatta sajter i 
tretton länder utanför 
USA: Storbritannien, 
Australien, 
Brasilien, Kanada, 
Kina, Frankrike, 
Tyskland, Indien, 
Italien, Japan, 
Mexiko, Spanien och 
Nederländerna.

Få överblick 
över Amazons 
verksamheter

FAKTA

Amazons experimentverk-
stad för nya leveranstalternativ, 
bland annat olika obemannade 
leveransfordon och drönare.

En variant enbart  för streamad 
film för marknader som inte har 
leveransalternativen som ingår 
i det kompletta Prime-utbudet. 
Finns även i USA. Spöar Netflix 
i antalet användare på tre 
marknader: Tyskland, Japan och 
Indien.

Medlemsprogram som öppnar 
olika premiumalternativ. 
Startade som en kundklubb där 
medlemmarna mot en fast avgift 
fick leverans på två dagar, men 
har utökats med bland annat 
medietjänster och matleveranser 
via köpet av Whole Foods Market.

Distributions-, leverans-  
och serviceresurserna som 
används av alla tredjeparts-
aktörer som säljer via Amazon 
Marketplace.

AWS är Amazons division för 
molntjänster. När Amazon byggde 
sin egen digitala infrastruktur 
insåg företaget att det också kunde 
erbjuda Infrastructure-as-a-Ser-
vice (IaaS) till andra. AWS är i dag 
Amazons mest lönsamma del.

Amazons onlineservice för 
matleveranser. Utrullningen har 
gått långsamt och på de tiotalet år 
som gått sedan lanseringen finns 
Amazon Fresh bara i ett fåtal 
städer och marknader.

Amazons butik för e-böcker, 
inbyggd i alla Kindle-enheter 
(Amazons egen läsplatta).

Digitala butiker där kunderna 
kan köpa nedladdningar av film 
och musik för Amazon-enheter 
som Fire Tv och Echo-högtalarna.

Amazons prenumerationstjänst 
för musik. Finns med en billigare 
“snikversion” enbart för Echo.

Digital annonsplattform för att 
sälja fler produkter, öka trafik 
och nedladdningar av appar. 
Ökar explosionsartat, har smugit 
upp som en av världens största 
annonsaffärer – som börjar utmana  
Google på flera håll. Beräknas 
omsätta över åtta miljarder kronor.

Ett betalsystem som hjälper 
andra e-handlare att snabbt 
identifiera kunder och få historik 
via Amazon för smidig checkout.

Amazon Prime AirAmazon Prime Video

Amazon Prime

Fulfillment  
by Amazon (FBA)

Amazon Web  Services Amazon Fresh Amazon Kindle Store 

Amazon Music  
och Amazon Video 

Amazon  
Music Unlimited 

Amazon Advertising 

Amazon Pay

Jeff Bezos,
grundare och vd. 

AMAZON I KORTHET
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En butik med 
562 miljoner

olika produkter

Detaljhandeln hos Amazon 
omfattar ett enormt utbud  
i två delar: 
Amazon.com och Amazon 
Marketplace.

RETAIL- OCH PLATTFORMSVERKSAMHETEN
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Hos Amazon.com hittar besökarna varumärkets 
egna produkter, hos Amazon Marketplace allt det 
som erbjuds via externa handlare som anslutit sig 
till plattformen, ”tredjepartssäljarna”.

Hittills har Amazon varit sparsamma med 
information om plattformens totala storlek och försäljning. 
En bedömning av Credit Suisse landar i att Amazon 
Marketplace kommer att bidra med en försäljning på 
över 2 000 miljarder kronor – detta alltså som tillskott till 
Amazons egen omsättning.

Intressant är att tredjepartssäljarnas omsättning under 
våren 2017 passerade Amazons egen. Försäljningsandel-
en hos Amazon Marketplace under det fjärde kvartalet 2017 
var 51 procent, enligt Statista.com.

Amerikanska analytiker har bedömt att det finns 
ungefär fem miljoner tredjepartssäljare hos Amazon 
– och antalet växer med omkring en miljon årligen. 
Enligt bedömningarna finns cirka 10 000 säljare med en 
omsättning på över en miljon dollar per år.

Totala antalet produkter på plattformen? Enligt en 
”inventering” från Amazon den 10 januari 2018:  
562 miljoner.

Så funkar det hos Amazon
 Den som vill sälja som ”third party seller” 

hos Amazon kan göra det via två huvudmodeller:

VISSTE DU AT T?
• Den leende munnen i Amazons logotyp sträcker sig från a till z, och 
visar att företaget levererar ”allt från a till ö”. 
• En av anledningarna till att Jeff Bezos valde namnet Amazon var 
att antyda den (planerade) enorma omfattningen, en annan var helt 
enkelt att namnet börjar på ”A” för att komma högt i de listningar 
i sökmotorerna som i e-handelns barndom visade aktörerna i 
bokstavsordning.

• Vendor. 
Kräver en 
inbjudan från 
Amazon. Ett rent 
underleverantörs-
förhållande utan 
avgifter. Amazon 
köper varupartiet från 
dig, du ansvarar för att 
det levereras till den dist-
ributionscentral Amazon 
anger inom överenskommen 
tid. Du sköter ”listningen” 
med information och bilder på 
dina produkter, och säljer till 
Amazon med överenskommet 
pris. Amazon sätter utpriset, 
ansvarar för leveransen till och all 
kommunikation med kunden. En 
traditionell B2B-affär.

• Marketplace 
seller.

Kräver ingen 
inbjudan, vilket 

seriöst företag 
som helst kan lägga 

upp ett företagskonto 
och börja sälja via 

Amazons webbplats. 
Du annonserar då 

på, är sökbar inom 
plattformen och sköter 

själv kommunikationen med 
slutkunden. Amazon tar en 

avgift som baseras på ditt utpris, 
de flesta avgifter uppskattas 

ligga i spannet 9-25 procent. Du 
kan antingen sköta leveransen till 

slutkunden själv, eller ta hjälp via 
Amazon, som då levererar till kunden 

via en av sina distributionshubbar enligt 
modellen FBA (Fulfillment by Amazon). Då 

tillkommer ytterligare avgifter, baserade på 
storleken och vikten på dina produkter.
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Snabbare leveranser 
med nya metoder
Snabbaste varianten: Två minuter
Amazon Instant Pickup testas på fem 
universitetsområden i USA. Tjänsten 
är öppen för Amazon Prime-kunder 
som beställer via appen och kan 
hämta i ett skåp – efter två minuter.

Mat till bilen på en kvart
Amazon Prime-kunder kan 
få sina dagligvaror levererade 
direkt till bilen 15 minuter efter 
att beställningen lagts. Systemet 
Amazon Fresh Pickup testas i 
Seattle. 

Med cykelbud inom en timme
Matleveranser inom en timme med 
hjälp av cykelbud i New York. Testas 
med namnet Amazon Prime Now 
på Manhattan. Varor hemcyklade 
inom en timme kostar fem dollar, 
gratis för den som orkar vänta två 
timmar eller mer.

Leveranser på söndagar
Levererans av paket på söndagar i 
samarbete med US Postal Service. 
Först ut var storstadsområdena i 
New York och Los Angeles.

Med drönare inom 30 minuter 
Vd Jeff Bezos överraskade för ett par 
år sedan de amerikanska tv-tittarna 
i ”CBS 60 Minutes” med visionen 
att Amazon ska leverera varor med 
fjärrstyrda drönare. Målet: Leveranser 
inom 30 minuter till över 80 procent 
av befolkningen i USA. Amazon har 
förlagt en stor del av sina drönar-tester 
i Storbritannien, eftersom det brittiska 
luftrummet inte är lika strikt reglerat 
som det amerikanska.

Kläder direkt från catwalken
Amazon samarbetade med 
modeföretaget Nicopanda under 
London Fashion Week och 
gjorde det möjligt för stadens 
Prime-kunder att köpa kläder ur 
den senaste kollektionen samtidigt 
som de visades upp på catwalken. 
Kläderna levererades hem en 
timme efter beställning.

Leverans rakt in i hemmet
Amazons amerikanska Prime- kunder 
i 37 städer kan installera tjänsten 
Amazon Key och få leveranser 
rakt in i hemmet – även om de inte 
är hemma. Med hjälp av appen 
Amazon Key och en avancerad 
autentiserings process låses dörren 
upp, utan koder. Leveransmomentet 
filmas för att kunden ska kunna 
kontrollera att allt har gått rätt 
till. Prime-kunden kan också följa 
hela proceduren i appen. Tjänsten 
är gratis för Prime-kunder men 
startkittet kostar från 2 000 kronor. 
Till Amazon Key kopplas också 
möjligheten att köpa tjänster från 
andra aktörer som städföretag, 
husdjursservice eller hantverkare.

Färskvaror på två timmar
Efter Amazons köp av matkedjan 
Whole Foods Market 2017 ska 
Prime-kunderna börja få leveranser 
av färsk och lokalproducerad mat 
på två timmar. Servicen börjar 
i Austin, Cincinnati, Dallas och 
Virginia Beach och kommer att 
utökas till fler områden under 2018.

LEVERANSERNA – ETT KREATIVT TESTLABB

Amazon storsatsar på allt snabbare leveranser och experimenterar 
ständigt med nya modeller. Här är några exempel.

ID #5647970
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Amazon Prime är medlemsprogrammet som startade 
som en rak avgift för att få snabbare hemleveranser  
– i dag har det omkring 90 miljoner medlemmar i USA.

Programmet startades 2005 med en avgift på 97 dollar 
per år. Amazon har sedan i stadig takt lagt till allt mer 
innehålll och förmåner till programmet, till exempel 
streamad film och musik, hyra av e-böcker, produkter 
som är exklusiva för medlemmarna och mycket mer.

Efter förvärvet av Whole Foods Market är Amazon 
Prime premiumprogrammet också för matkedjans 
kunder.

I dag är avgiften för att bli Amazon Prime-medlem 99 
dollar per år, drygt 800 kronor (eller månadsvis med 
12,99 dollar) för att få garanterade hemlevereranser 
inom två dagar, i tätorter inom två timmar.

Efter lanseringen I USA rullade Amazon ut 
sitt Prime-erbjudande i Tyskland, Japan och 
Storbritannien under 2007, i Frankrike 2008 (som 
”Amazon Premium”), i Italien 2011, Kanada 2013, Indien 
2016 och i Mexiko 2017.

Efter lanseringen med en översatt sajt i Australien 
i december 2017 väntas Amazon följa upp med Prime 
senare under 2018.

Men efter att under ett par år ha varit ”top of the 
market” glider nu Amazon Prime mot en brytpunkt. 

Konkurrenterna sitter inte still och allt fler erbjuder 
också fri frakt och leveranser på två dagar, vilket gör 
att Amazon kommer att tvingas addera nya, tydliga 
fördelar för att behålla sina kunder och motivera 
avgiften.

Amazon har stadigt utökat antalet produkter som 
ingår i Prime-programmet, från 20 till nästan 100 
miljoner under de senaste åren. Amazon har också 
infört en rad restriktioner för att bromsa de skenande 
kostnaderna, bland annat att lägga en minimigräns på 
den totala Prime-beställningen på 25 dollar i företagets 
”add on-program” för att undvika gratis hemleveranser 
av småprylar.

Kampen om premiumkunderna hårdnar, men räkna 
med att Amazon kommer att fortsätta att vässa sitt 
Prime-erbjudande.

I Sverige har Amazon smugit in Prime som en 
filmtjänst, som nu finns inlagd som app i Apple tv.

Amazon Prime 
– det växande 

premiumpaketet

ID #5647970

Paketlösning. Amazon Prime är i 
grunden ett program för extra snabba 
leveranser, men med alla adderade 
streamingtjänster kan det ersätta 
kundernas abonnemang på till 
exempel Spotify, Netflix och Storytel.

AMAZON PRIME 

FO
TO

: 
S

H
U

T
TE

R
S

TO
C

K
AMAZON – EN GIGANTISK DIVERSEHANDEL |   9



RAPPORTEN ÄR KNUTEN TILL MARKET PREMIUM-KONTO  
OCH FÅR EJ SPRIDAS VIDARE. © MARKET.Market

Egna medietjänster 
skapar lojala kunder
Medlemsavgiften i Amazon Prime öppnar en lång rad medietjänster – och Amazon är 
i dag en producent av egna filmer och tv-serier.

Amazon Prime erbjuder ett samlat paket som utmanar 
konkurrenter som Spotify, Netflix och Storytel.

Avgiften på 99 dollar om året ger Prime-medlemmarna – vid 
sidan av ett obegränsat antal kostnadsfria leveranser när de 
handlar av Amazon –  också en rad andra förmåner.

Några exempel är Prime Video, strömmade filmer och 
tv-serier, Prime Music, annonsfri access till miljontals låtar 
och Kindle Library med möjlighet att låna hundratusentals 
e-böcker.

Musiktjänsten Amazon Music Unlimited ger tillgång till cirka 
40 miljoner låtar, fler än hos Spotify och ungefär lika många 
som hos Apple Music. Amazon 
Music Unlimited är integrerad 
med Alexa och Echo, finns som 
fristående app till Android och 
IOS, för webbspelare och som 
programvara för Mac och PC. 

Boxen Amazon Fire TV kopplas 
till kundernas HD-TV och öppnar 
bland annat Netflix och Amazon 
Instant Video. Men Amazon nöjer 
sig inte med att erbjuda teknik för 
att se medieproduktioner – man 
skapar också sitt eget innehåll. 
Amazon Studios producerar 
filmer och tv-serier, precis som 
Netflix egna produktioner. 

Amazons medieerbjudanden är givetvis ett sätt att ”låsa in” 
kunderna med hjälp av innehåll och paketera andra fördelar 
utöver de snabba leveranserna, som utmanas av allt fler 
konkurrenter.

Strategin är framgångsrik. Undersökningar visar att fler än 
nio av tio Amazon Prime-medlemmar som haft abonnemanget 
under ett år betalar avgifter också för ett andra år. 

Och bland dem som har varit medlemmar i två år är det hela 
96 procent som förnyar sitt medlemskap och bara fyra procent 
som hoppar av.

Amazon Prime 
Video erbjuder 
strömmade 
filmer och 
tv-serier.

ID #5647970

TV OCH MEDIA

VISSTE DU AT T...
• Hälften av alla sökningar 
online i USA börjar i dag på 
Amazon, inte hos Google.
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Röststyrning – en nyckel 
till framtidens e-handel 
Amazons system för röststyrning är en viktig del av jättens målmedvetna pusslande 
för att ta hand om konsumenternas alla vardagsbehov. Amazons system är i grunden 
högtalaren Echo med den inbyggda röstassistenten Alexa. 

Vad den kan göra? Enheten klarar till exempel att besvara frågor, 
spela musik och hantera spellistor, läsa upp väderleksrappor-
ten, styra belysning och termostat, sätta på din tv, spelkonsol 
eller hemmabio. Och så finns det förstås ytterligare en funktion: 
Att beställa från Amazon. Beställningar med rösten är en av de 
hetaste e-handelstrenderna just nu.

Echo har funnits tillgänglig i flera år på bland annat de 
amerikanska och tyska marknaderna och ska nu lanseras i 
Sverige under 2018.

Amazon förbereder också lansering av Spotify-konkurrent-
en Music Unlimited, en tjänst med strömmad musik.

Frågan är om Amazon kommer före Google och Apple med 
smarta högtalare i Sverige, men i vilket fall tolkar många 
Amazons förberedelser som ytterligare ett steg inför en 
bredare svensk lansering. Det har visserligen gått att redan 
tidigare köpa den enklaste varianten av 
Amazons högtalare, Echo Dot, från svenska 
återförsäljare med direktimport, till exempel 
Kjell & Company. 

En begränsning är fortfarande språket, än 
så länge pratar Alexa bara engelska och tyska, 
det är oklart i dagsläget när tjänsten kommer 
med svensk anpassning. Röststyrning handlar 
inte bara om att komma in i konsumenternas 
smarta hem för att samverka med andra produkter – till 
exempel har Alexa stöd för de smarta lamporna Trådfri från 
Ikea – utan i förlängningen att ta plats som en ny beställnings-
tjänst för e-handel. 

Analysjätten Gartner tror till exempel att 30 procent av allt 
sök är skärmlöst år 2020. En brittisk analys pekar på att cirka 
40 procent av landets hushåll som har en röststyrd högtalare 
använder den för att e-handla och en prognos från globala 
analysföretaget OC&C pekar på en näthandel värderad till över 
300 miljarder kronor i USA via röststyrning år 2022.

Tre konkurrenter
Det pågår en kapplöpning om att komma in i konsumenternas 
smarta hem med röststyrningsprodukter och det utvecklas 
snabbt konkurrenter till Amazon Echo:
• Google Home.
• Apple Home Pod med stöd av röststyrningstjänsten Siri med 
stöd för svenska.
• Högtalaren Sonos lanseras med stöd både för Amazons 
Alexa och Google Assistant under 2018.

ID #5647970

RÖSTTJÄNSTEN OCH TRENDEN

Multifunktion.  Högtalaren Echo, med den
inbyggda röstassistenten Alexa, kan
besvara frågor, spela musik, sätta på
din tv – och beställa från Amazon.
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Tio nyheter om Amazon som ger dig koll
Experter till Market: Amazon kommer i år – och lyfter hela e-handelsskiftet
www.market.se/premium/experter-till-market-amazon-kommer-i-ar-och-lyfter-hela-e-handelsskiftet

www.market.se/nyhet/resultatkross-fran-varldens-storsta-e-handelsforetag

…och du fortsätter följa nätjätten på www.market.se

www.market.se/premium/raden-du-inte-far-missa-fran-foretagaren-som-storsaljer-via-amazon

Råden du inte får missa – från företagaren som storsäljer via Amazon

www.market.se/premium/siffrorna-som-visar-vad-som-vantar-nar-amazon-kommer-brutal-prispress

Sifforna som visar vad som väntar när Amazon kommer: ”Brutal prispress”
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3

4

5

6
7

8
9

10

www.market.se/premium/amazons-inbrytning-kommer-narmare-experten-listar-tre-tankbara-vagar

Amazons inbrytning kommer närmare – experten listar tre tänkbara vägar

www.market.se/nyhet/sa-funkar-amazon-go-nu-oppnar-natjatten-sin-forsta-automatiska-matbutik

Så funkar Amazon Go – nu öppnar nätjätten sin första automatiska matbutik

www.market.se/nyhet/amazon-planerar-sex-obemannade-matbutiker-till-spekuleras-om-los-angeles

Amazon planerar sex obemannade matbutiker till – spekuleras om Los Angeles

www.market.se/nyhet/amazon-redovisar-jattelyft-for-mat-pa-natet-okningar-pa-over-50-procent

Amazon redovisar jättelyft för mat på nätet – ökningar på över50 procent

www.market.se/nyhet/freddy-sobin-tufft-for-manga-nar-amazon-kommer

Freddy Sobin – ”Tufft för många när Amazon kommer”

www.market.se/nyhet/uppgifter-i-usa-amazon-ar-intresserat-av-att-kopa-butikslagen-fran-toys-r-us

Uppgifter i USA: Amazon är intresserat av att köpa butikslägen från Toys R US

Resultatkross från världens största e-handelsföretag
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