
Matsmart teamar upp med Klarna för att leverera en 
riktigt smakfull e-handelslösning. 
Att leverera färska matvaror direkt hem till dörren är en marknad som fullständigt exploderat 
de senaste åren. Mängder av nordiska företag har hakat på trenden, men ett företag sticker ut i 
mängden. Och det är Matsmart. Deras affärsidé, som bygger på att minska matsvinnet och att 
återvinna mat, har varit en succé. Men i takt med framgångarna blir även kraven högre. Och för att 
möta dessa insåg Matsmart att man behövde en partner som kunde växa tillsammans med dem.

“Klarna har följt varje steg vi tagit och vårt 
samarbete har gett oss viktiga insikter om vår 
egen verksamhet, samtidigt som det har öppnat 
dörrarna till framtida samarbeten med andra 
aktörer. Partnerskapet med Klarna har visat sig 
vara ett briljant strategiskt drag.” 
 
– Karl Andersson, co-founder and CEO of Matsmart

Kund: Matsmart Affärsområde: Mat & dryck   
Plats: Sverige Klarna-lösning: Klarna Checkout online



Utmaningar. 
2013 fick grundarna av Matsmart en riktigt bra affärsidé. Men trots att 
de tillsammans representerade en minst sagt imponerande bakgrund 
med såväl mat, tech, försäljning och media, var de helt oerfarna 
när det kom till e-handel. De insåg att de behövde en stabil partner 
som kunde hjälpa dem komma igång och maximera deras potential. 
Kontakten med Klarna togs, ett företag som man lite slarvigt trodde 
endast ägnade sig åt betalningslösningar på nätet.

Lösning.
Det man sökte när man vände sig till Klarna var en partner som 
kunde erbjuda en enkel lösning, och som tillät att företaget själva 
kunde ägna sig åt det som de var bra på. De sökte ett företag som 
erbjöd en betalningslösning som var enkel, flexibel och som deras 
kunder kunde lita på. Klarna Checkout, som erbjuder de mest 
populära betalningsmetoderna på varje lokal marknad i en enda 
integrering, var precis den lösning de behövde. 
 
Efter en smidig integrering tog affärerna fart. Snabbt. I takt med 
att Matsmart såg hur affärerna växte gick man tillbaka till Klarna 
för att diskutera nästa steg. Det ena ledde till det andra och man 
var snabbt igång med att gemensamt hitta sätt för att optimera 
kundupplevelsen och öka antalet köp.

Resultat.
Sedan 2013 har Matsmart haft en konstant och positiv utveckling 
med en stabil fördubbling av sitt resultat. Under tre år har den årliga 
tillväxten varit 121%. Även om det inte enbart beror på grundarnas 
beslut att teama upp med Klarna, så har det i alla fall spelat en 
viktigt roll för framgångarna. Att ha tillgång till en fullservicelösning 
som Klarna Checkout istället för att jaga olika leverantörer för olika 
lösningar är så klart en stor fördel. På samma sätt som det är en stor 
fördel att ha tillgång till en dedikerad person som går på djupet med 
att hitta de bästa lösningarna för något som de själva inte kan eller 
har någon erfarenhet av.  
 
Det tighta partnerskapet med Klarna har också lett till ökad 
exponering mot andra återförsäljare i Klarnas nätverk, vilket öppnar 
upp för kunskapsdelning, tillgång till best practises och till och med 
framtida samarbeten. När man nu ser fram emot expansion på andra 
nordiska marknader känner sig Matsmart väl förberedda för att ta 
nästa steg på vägen mot att minska matsvinnet ytterligare. 

6,5 skäl att  
välja Klarna. 
1.   Göra köpresan så snabb och 

enkel som möjligt

2.  Öka antalet betalningsalternativ

3.   Öka antalet transaktioner 
i kassan

4.   Minska administrativa 
kostnader

5.   Förbättra kundservicen

6.   Kunna använda Klarna som  
komplement in-store

6,5.   Och så är det smoooth


