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Så lyckas din restaurang med
hemleveranser i pandemitid.

Om projektet
RESK(L)AR
Covid-19 har påverkat hela samhället och inneburit
utmaningar som kräver nya lösningar. Projektet ”Innovativ
logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”,
kort RESK(L)AR, har undersökt hur restauranger kan arbeta med
hemleveranser på nya sätt när gäster inte kan besöka restauranger
i samma utsträckning. Projektet möter två stora samhällsutmaningar
i pandemitid: (1) Säkerställa att människor i karantän har tillgång till
hållbar mat (2) restaurangers överlevnad.
Den utvecklade lösningen bygger på att restauranger ansluts
till samma sistamilen-lösning som e-handeln för livsmedel och
matkassar använder. I projektet har vi undersökt och tagit fram
rekommendationer för hur restauranger i detta upplägg ska
arbeta med erbjudande, marknadsföring, beställning och
logistik. Olika varianter av lösningen testades i Göteborg,
Stockholm och Umeå.
Projektet är
utfört av Chalmers
Industriteknik, Nordish Market,
Restauranglabbet, Gordon Delivery
och Where is my pony, och är finansierat
av Vinnova genom utlysningen
”Innovationer i krisens spår”.

Vill du veta mer? Kontakta Kristina Liljestrand, projektledare
Mejl: Kristina.liljestrand@chalmersindustriteknik.se Mobil: 0709-52 42 31

Lösningen
Den utvecklade lösningen i RESK(L)AR projektet bygger på att restauranger ansluts till samma
sistamilen-lösning som e-handeln för livsmedel och matkassar använder. Lösningen som är
utformad består av fyra delar: erbjudandet, marknadsföring, beställningar och logistik. De fyra
delarna kallas också för aktivitetsområden och visas nedan i den gemensamma lösningen.
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På följande sidor finns våra främsta lärdomar från projektet samlade som tips (erbjudandet,
marknadsföring, beställningar och logistik) vilka kan hjälpa dig som restaurang att komma i gång
med hemleveranser på ett bra sätt.

Tips: Erbjudande
1

Begränsat utbud.

Att ta fram en meny för en 95% klar kasse är tidskrävande. Försök att ha ett begränsat antal
alternativ (t.ex. en kötträtt och en vegrätt) och fundera på hur ofta ni måste byta denna. Som
tumregel rekommenderas att om erbjudandet är en kött-rätt och en vegetarisk rätt så kan man
byta delar eller hela rätter varannan vecka. Dock beror det på många parameter, därför det kan
också bli så att man hittar en sk. ”klassiker”, då kan man ha kvar klassikern och byta en rätt
varannan vecka.

2

Allergianpassa så mycket ni kan från början.

Alla avvikelser tar tid och blir därför kostsamma. Hur många av de vanliga specialkosterna kan
ni ha med i ert standarerbjudande (kan ni till exempel göra det mjölk- och glutenfritt från början?).
Tänk också igenom hur mycket anpassningar ni kommer att göra och huruvida kunden ska betala
extra för dessa.

3

Tänk stort.

För att det ska kännas värt för kunden att betala för en transport så är det bättre desto mer
värde det finns i beställningen. Kan ni t.ex. erbjuda en lite finare 3-rätters mat, inkludera fler
måltider eller ge mängdrabatt om mat till mer än 3 personer köps in? Uppmuntra att sambeställa
med grannen.

4

Fundera noga på förpackningen.

Det spelar ingen roll om det är en 3-rättmeny eller en lunch med en sidosallad, tänk i båda fall
noga på förpackningen. Om ni separerar vissa beståndsdelar av rätten, kommer de att hålla
längre, behålla sin smak och om en kund inte gillar en särskild smak av en dressing eller sås,
har den inte heller kommit i kontakt med resten av rätten. Det är klart att valet av er förpackning
ska vara i balans med att använda ett minimum av förpackningsmaterial. Användningen av olika
storlekar av pappersbehållare har uppskattats.

5

Ge stöd för tillagningen.

Lägg till recept för hur och i vilken ordning beståndsdelar behövas värmas upp, stekas, bakas
eller förberedas på något annat sätt. Som en tumregel, försök att hålla tillagningsmoment inom
15 minuters för era kunder.

Tips: Marknadsföring
1

Börja med era vänner.

Det är svårt att komma igenom bruset. Börja med roliga och inkluderande erbjudanden till era
nuvarande följare på sociala medier. Att testköra ett nytt upplägg med dem kan vara både värdefullt för er och roligt för dem att få vara först ut. Sponsra de inlägg som är mest framgångsrika.

2

Fortsätt med att hitta fler.

Annonsera till en bred målgrupp i ett första steg. Smalna sedan av målgruppen till dem som
agerat/visat intresse för ert innehåll. Skapa slutligen look-alike målgrupp på dessa. Nu har ni en
intresserad målgrupp som interagerat med er och där ni är relevanta. Sätt ekonomisk effektivitet
och hög kvalitet i relationen.

3

Definiera er målgrupp.

Definiera de viktigaste målgrupperna genom att använda statistik. Ett bra sätt för att ge liv åt
utvalda målgrupper kan vara att använda sig av personas vilka är fiktiva karaktärer som beskriver
behov, mål, attityder och beteendemönster för ett segment av målgrupper, eller analysera målgruppen baserat på valt område.

4

Lyft fram det unika i ditt erbjudande.

Är maten ni erbjuder t.ex. lokalt producerat eller hållbar? Innehållet i annonsen spelar stor roll
för hur länge er budget räcker och hur t.ex. Facebook prioriterar/optimerar annonser.

5

Skapa engagemang.

Ju mer engagemang, desto mer premieras era inlägg/annonser av Facebook och Instagram.
Testa Google enkäter, film och karuseller, ställ frågor, anordna tävling, be om feedback.

6

Hålla hög frekvens.

Posta ofta (flera gånger per vecka) om ni använder organiska inlägg, annonsera tillräckligt
länge när ni annonserar (1 månad per kampanj är inte ovanligt). Kom ihåg att en enda kampanj
inte gör jobbet.

7

Landningssida.

Skapa en tydlig och bra landningssida med länkning från inlägg/annonser på er webbplats som
inte bara driver trafik utan också leder till fler köp. Eftersom erbjudandet är något som ligger
utanför er vanliga verksamhet så måste det vara supertydligt vad erbjudandet är.

8

Marknadsföring tar tid men är värd den.

Att nå ut till helt nya personer inom sin målgrupp med målet att konvertera till köp är en process,
som ofta kräver en längre tids kommunikation och ett kampanjupplägg i flera steg. Annonsering
på sociala medier utgår från funnels, en metod som kategoriserar målgruppernas läge och närhet
till ett köp i form av tre steg: (a) öka kännedom genom att göra varumärket och tjänsten känd
för nya personer, (b) övervägande hur ni får personer i er målgrupp att intressera sig mer för
varumärket/tjänsten, och (c) genom konvertering låt personer i er målgrupp på något sätt agera,
dvs. de ska köpa en tjänst.

Tips: Beställning
1

Välj ett sätt som passar er verksamhet.

Det finns flera alternativ för att snabbt komma igång med att ta emot beställningar.
Våra tre förslag är:
a) Email/telefon/sociala medier
Om ni inte har en webbsida med möjlighet att ta emot digitala beställningar, så kan
det första steget vara att ta emot beställningar via telefon, mail eller sociala medier och
därefter be kunden betala med Swish. Efteråt skickar ni ut ett kvitto via mejl. Detta går
snabbt att komma igång med men kräver en del manuell handpåläggning.
b) Webbformulär.
Ni kan sätt upp ett webbformulär t.ex. Google Forms, då har ni en sida online dit ni kan
be kunden gå in och skriva in all info om vilken maträtt de vill beställa, till vilket datum
och vilken adress. Därefter ber ni kunden betala med t.ex. Swish och bekräfta beställningen när ni fått betalningen. Formuläret sammanställer informationen så att den
enkelt kan vidarebefordras till transportören.
c) Bordsbokningstjänst.
Om er befintliga kassalösning eller bordsbokningstjänst har inbyggt stöd för att ta emot
online beställningar är det en bra lösning. Om leveransinformation inte går att skriva in,
så använd deras system för att beställa och ta betalt, därefter ber ni kunden att fylla i ett
webbformulär med leveransinformationen.

2

Titta på lösningen från kundens perspektiv.

Oavsett vilken av ovanstående lösningar ni väljer ovan så tänk också igenom lösningen noga
från kundens perspektiv. Är det till exempel tydligt och enkelt var beställningen i bordsbokningstjänsten måste kompletteras med leveransinformationen i ett webbformulär? Fundera på hur ni
kan underlätta processen och övergångarna så mycket som möjligt för kunden.

3

Visa leveransområdet.

Tillsammans med transportören så kommer ni att bestämma ett leveransområde (troligtvis
utformat efter transportörens vanliga leveransområde). Det enklaste sättet att visa kunden var
ni kommer att leverera är att markera detta på en karta. I genomförda tester har inga kunder
utanför områdena gjort beställningar.

4

Leveransinformationen.

Dubbelkolla med transportören vilken information de behöver så att ni inte glömmer bort att
samla in något. Det vanligaste är adress, telefonnummer, email, portkod eller annan information
till transportören för att denna ska komma rätt.

5

Börja snabbt och testa er fram.

Börja på den nivå som känns enklast och testa nya sätt längs vägen. Om ni märker när ni har
testat med något av förslagen ovan att detta är en lösning ni vill arbeta med på sikt, kan det
vara bra att fundera på hur man kan ta fram en lösning som gör att kunden kan utföra beställning,
betalning och ange leveransinformation på samma gång. Men börja inte där, ni kommer att lära
er mycket på vägen genom att använda de enklare lösningarna som kommer att vara viktigare
när ni vill utveckla ett fullskaligt beställningssystem.

Tips: Logistik
1

Leveransdagar och tider.

Diskutera leveransdagar och tider med transportören, vilka för och nackdelar finns det med
olika dagar? Tänk igenom alla steg från marknadsföring, deadline för beställning, tillagning,
upphämtning, leverans och förtäring. Använd gärna flödesschemat över lösningen och
uppskatta vilken dag och tid varje aktivitet ska göras (Figur 1).

2

Leverera så långt bort ni kan.

Välj en transportör som levererar till kranskommuner och bostadsområden där det inte finns alltför
många restauranger. Boenden i dessa områden kommer att uppskatta servicen att få restaurangmat hemkörd mer än de som bor i stadskärnor där utbudet är mycket större. Var inte orolig för
miljöbelastningen, med samlastade transporter blir det låg klimatpåverkan per leverans även
om avståndet är lite längre.

3

3 dagar.

Diskutera med er transportör hur man kan minska tiden mellan cut-off (den tiden ni behöver
ge transportören all leveransinformation) och leverans så mycket som möjligt. Är det längre än
3 dagar, så kommer ni att tappa kunder.

4

Leverera dagen innan förtäring.

Även om förseningar är ovanliga kan dessa förekomma. För att minska risken för missnöjda
kunder, särskilt gäller det för menyer såsom vid jul, nyårsafton, påsk och födelsedagar:
Leverera maten dagen innan den är tänkt att äta.

5

Förvaring på restaurangen.

Ha en plan för var ni förvarar den färdigpackade maten i väntan på upphämtning av transportören.

6

Förpackning.

Det bästa i transportsystemet är om leveranserna är förpackade i kartonger, men det kan vara
svårt att hitta en sådan lösning i början. Papperspåsar fungerar bra i en testfas. Se till att transportören vet hur ni kommer att packa

7

Kontaktperson, detaljerad plan och
avvikelsehantering.

Diskutera igenom noggrant hur överlämningen från restaurang till transportör ska gå till. Vad
händer om det blir förändringar mot den ursprungliga planen? Vad ska hämtas upp? Vad gör
ni om något blir försenat eller försvinner? Se till att ni har en kontaktperson hos transportören
ni kan ringa om ni har frågor.

Vi som har jobbat i projektet RESK(L)AR.
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