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Sammanfattning	
Titel: När matbutiken aldrig stänger - En kvalitativ studie om kvalitetsstyrning inom den 

digitala mathandeln  

Författare: Lovisa Nordström och Linnea Svennberg 

Handledare: Ramsin Yakob 

Bakgrund: E-handeln växer kraftigt och den digitala mathandeln är inne i sin mest 

expansiva fas. Konkurrensen inom den digitala mathandeln ökar stadigt och leder till allt 

högre förväntningar från kunder. De höga kundkraven skapar utmaningar för företag inom 
den digitala mathandeln att följa med i kundernas krav och förväntningar och på så vis 

skapa kvalitet för kunder. Därmed finns ett behov att öka förståelsen både kring 
livsmedelsföretags kvalitetsstyrning samt vilka förväntningar och krav kunder har på den 

digitala mathandeln.  

Syfte: Syftet med studien är att få förståelse för hur kvalitetsstyrningen ser ut inom den 

digitala mathandeln i Sverige. Vidare vill vi få insikt i vad som värdesätts av kunder för att 
livsmedelsföretagen ska få ökad förståelse kring hur de kan utforma kvalitetsstyrningen. 

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär och har en flerfallstudiedesign. Det empiriska 

materialet är insamlat genom sex semistrukturerade intervjuer från tre företag och tio 
semistrukturerade intervjuer med kunder.  

Slutsats: Företagen inom den digitala mathandeln arbetar till stor del i enlighet med 
kvalitetsstyrning, dock inte fullständigt. Vidare stämmer företagens arbete till stor del 

överens med kundens förväntningar med vissa undantag. Leveransen har exempelvis liten 
prioritet hos fallföretagen, medan den värderas högt av kunder. Att de inte helt 

överensstämmer visar att ytterligare kundfokus är önskvärt. 

Nyckelord: Kvalitetsstyrning, Total Quality Management, Kvalitet, Digital mathandel, 
Livsmedel 

Kunskapsbidrag: Studien har bidragit med ökad förståelse för hur kvalitetsstyrningen 
ser ut inom den digitala mathandeln i Sverige samt en insikt i kundens förväntningar. 

Vidare har studien bidragit med en modell som kan användas såväl i framtida forskning 
som till underlag för arbetet med kvalitet inom den digitala mathandeln.  



 

 

 

 
 

	 	



 

 

 

Abstract	

Title: When the supermarket never closes - A qualitative study of quality management in 
online supermarkets  

Authors: Lovisa Nordström and Linnea Svennberg 

Supervisor: Ramsin Yakob 

Background: E-commerce is growing rapidly and online supermarkets are in their most 
expansive phase. Competition between online supermarkets are increasing which results in 

high expectations from customers. High customer expectations create challenges for online 
supermarkets in meeting customer expectations and creating quality for customers. 

Therefore, there is a need to increase the understanding of the quality management of 
online supermarkets as well as knowledge about customer expectations. 

Aim: The aim of the study is to increase the understanding of quality management in 
Swedish online supermarkets. Furthermore, the aim is to gain insight into which aspects 

customers values to provide online supermarkets with an increased understanding of how 

to design their quality management.  

Methodology: The study has a qualitative research approach and a multiple case study 

design. The empirical material is collected through six semi-structured interviews with 
three online supermarkets as well as semi-structured interviews with ten customers. 

Conclusions: Swedish online supermarkets work in accordance with quality management, 
however not completely. Furthermore, the priorities of the companies are mainly 

equivalent with the expectations of customers although not entirely. For example, delivery 

has a lack of priority for supermarkets, while it is highly valued by customers. The fact that 
they do not completely correspond indicates that additional customer focus is desirable. 

Key words: Quality control, Total Quality Management, Quality, Online supermarkets, 
Online grocery shopping, Grocery 

Science contribution: The study has contributed with an increased understanding of the 
quality management of Swedish online supermarkets as well as an insight into customers’ 

expectations. Furthermore, the study has contributed with a model that can be used both in 

further research as well as for the quality management of online supermarkets. 
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1. Inledning	

I följande avsnitt kommer studiens ämne att presenteras. I bakgrunden ges en 
introduktion till den digitala mathandeln. Detta mynnar vidare ut i det problem som 

studien avser att belysa vilket ligger till grund för syftet med tillhörande frågeställningar. 

Slutligen kommer studiens avgränsningar beskrivas.  

1.1 Problembakgrund	

Digitalisering är en bidragande faktor till att samhället och företag idag genomgår en stor 

förändring. Förändringen är så betydande att den till och med har jämförts med den 
industriella revolutionen (Parviainen, Tihinen, Kääriäinen & Teppola, 2017). Handeln är 

inget undantag och blir även den allt mer digitaliserad och nya former av handel utvecklas. 
E-handel ökar i popularitet och fler väljer att handla på internet istället för i fysiska butiker 

(Laudon & Traver, 2013; Nationalencyklopedin, 2018a). E-handeln väntas fortsätta växa 

och revolutionera handeln (Laudon & Traver, 2013). I Sverige uppgick andelen 
konsumenter som handlar på internet minst en gång per månad till 66 procent år 2017. 

Vidare ökade e-handeln med 16 procent jämfört med föregående år (Postnord, 2018a). 

Konkurrensen ökar i samband med att e-handeln växer och leder i sin tur till att kunder1 

ställer nya högre krav på företag (Postnord, 2017). Kunder efterfrågar bekvämlighet med 
smidiga lösningar (Ramus & Nielsen, 2005; Postnord, 2017). Dessutom vill kunder handla 

på sina egna villkor (Postnord, 2017) genom att exempelvis kunna handla när som helst på 

dygnet (De Koster, 2002). De begär även tydlig information om leveranser (Lantz, 2011) 
och produkter samt möjligheten att välja mellan olika försäljningskanaler (Postnord, 2017; 

Visma, 2017). Att företag uppnår den utlovade leveranstiden är även en viktig faktor för 
kunden (Lantz, 2011). Dessutom är hemsidans funktion betydande för att kunden ska 

fullfölja köpet (Lantz, 2011). För att företag ska hänga med i e-handelns framfart och ta del 

                                                             

1 Begreppet kund kommer i uppsatsen användas både för existerande och potentiella kunder, 
om inget annat specificeras.  
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av de möjligheter som ökningen innebär krävs en stor kundförståelse (Luo & Seyedian, 
2003; Visma, 2017).  

Vissa branscher har erbjudit e-handel länge i Sverige, exempelvis klädbranschen (Postnord, 
2012), medan andra branscher har vuxit stort i sammanhanget under de senaste åren. En 

av dessa är mathandeln som under första kvartalet 2018 ökade med 30 procent (Postnord, 

2018b). 

Tidigare var nischade livsmedelshandlare dominanta på marknaden (Svensk digital handel, 

2017a). Idag är den digitala mathandeln inne i den mest expansiva perioden någonsin och 
de större livsmedelsföretagen har under de senaste åren utvecklat en digital handel (Svensk 

digital handel, 2017b). Den digitala mathandeln har länge dominerats av färdiga 
middagslösningar men idag ökar den delen av den digitala mathandeln som kallas lösplock 

starkast, det vill säga att kunden själv väljer enskilda varor (Svensk digital handel, 2017a). 

Konkurrensen inom den digitala mathandeln ökar i och med att fler aktörer ger sig ut på 
marknaden (Svensk digital handel, 2017b). Hur ska företagen agera för att behålla och 

attrahera kunder i en bransch som snabbt förändras och där kunderna ställer nya krav? 
Genom hög kvalitet kan företag få återkommande kunder som sprider sina positiva 

erfarenheter till andra (Bergman & Klefsjö, 2012). Kvalitetsstyrning är ett tillvägagångssätt 
för att skapa hög kvalitet (Besterfield, 2009) genom att systematiskt arbeta med att 

förbättra aktiviteter inom företaget för att skapa tjänster eller produkter som uppfyller 
kundens förväntningar och behov (Demingpriset, 2015).  

1.2 Problemdiskussion	

För att lyckas med sin kvalitetsstyrning behöver företag ha en definition av kvalitet som 

passar verksamheten och företagets kunder (De Feo, 2017). Kvalitetsstyrningen bör enligt 
De Feo (2017) även ha sin utgångspunkt i den valda definitionen. Definitionen av kvalitet 

varierar mellan olika författare (Bergman & Klefsjö, 2012; Besterfield, 2009; De Feo, 2017; 
Deming, 2000), men det som sammanfattar definitionerna är att kvalitet bedöms av 

kunden. En definition innefattar att kvaliteten på en produkt eller tjänst ska uppnå 

kundens behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012; Besterfield, 2009). 

Då kundens förväntningar och krav ständigt ökar (Postnord, 2017) behöver företag förstå 

och hänga med i förändringen för att lyckas skapa kvalitet för kunden (Bergman & Klefsjö, 
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2012; Besterfield, 2009). Att inte hänga med i kunders ökade förväntningar och därmed 
inte lyckas skapa kvalitet kan leda till förödande konsekvenser för företag. Misslyckas 

företag med sin kvalitetsstyrning finns exempelvis en hög risk att förlora kunder till 
konkurrenter, men även att kunder sprider sina negativa erfarenheter och ger företaget ett 

dåligt rykte (De Feo, 2017; Ziethaml, Parasuraman & Berry, 1990). Vidare är det ofta dyrare 

för företag att hitta nya kunder än att arbeta för att behålla sina nuvarande (Besterfield, 
2009).  

Har företagen inom den digitala mathandeln anpassat sitt kvalitetsarbete för att passa e-
handeln och kunders nya förväntningar och krav? En betydande andel av både de som har 

handlat och de som inte handlat mat på internet är rädda att varorna är sämre än i en fysisk 
butik (Svensk digital handel, 2017a). Anckar, Walden och Jelassi (2002) och Ramus och 

Nielsen (2005) förklarar att det framförallt finns en oro hos konsumenter att handla 

färskvaror online. Det bekräftas av att det i Sverige handlas mindre kyl- och frysvaror än 
torrvaror på internet (Svensk digital handel, 2017a). Förväntningar på bekvämlighet och 

smidiga lösningar ökar som tidigare nämnts med e-handelns framväxt (Postnord, 2017; 
Ramus & Nielsen, 2005). Trots detta benämns leveransen som en stor nackdel med den 

digitala mathandeln, vissa anser att leveranstiderna inte passar dem och andra tycker att 
leveranstiden är för lång (Svensk digital handel, 2017a).  

Vad är det som gör det svårt att möta kundernas förväntningar? Förväntningar är 
personliga och skiljer sig därmed mellan kunder (Bergman & Klefsjö, 2012). Eftersom 

kunder bedömer livsmedel subjektivt (Anckar et al., 2002) kan en kund anse att en produkt 

överträffar dennes förväntningar medan en annan menar att samma produkt inte ens 
uppfyller dem (Bergman & Klefsjö, 2012). Mortimer, Hasan, Andrews och Martin (2015) 

förklarar att handel på internet skiljer sig avsevärt mellan livsmedel och övriga produkter. 
En av de största skillnaderna är att det på livsmedel kan finnas stor variation på en och 

samma produkt (Mortimer et al., 2015). Exempelvis går det inte att garantera att ett äpple 
som kunden får levererat ser likadant ut som på hemsidan, på grund av variation i 

exempelvis mognad och storlek. Subjektiviteten (Anckar et al., 2002) i kombination med 

variationen (Mortimer et al., 2015) skapar svårigheter för företag att uppnå kunders 
förväntningar, då det både är svårt att veta vad kunden önskar och att garantera att kunden 

får det den önskar.  

Genom kvalitetsstyrning, där företag ständigt undersöker och mäter kundens 

förväntningar, skulle den förståelse som krävs kunna skapas. Förståelsen kan sedan 
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användas som grund i företagets processer och förbättringsarbete för att lyckas möta 
kundens förväntningar och därmed skapa kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2012). Eftersom 

kunden är den som definierar kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2012; Besterfield, 2009; De Feo, 
2017; Deming, 2000) är det av hög relevans att förstå kundernas ökade och förändrade krav 

och förväntningar för att kunna bemöta dem. Genom att utföra en studie som undersöker 

kvalitetsstyrning inom den digitala mathandeln och samtidigt undersöka kunders 
förväntningar kan det klargöras om företag utgår ifrån kundens förväntningar eller ej. 

Av de tidigare studier vi funnit gällande kvalitet inom digitala mathandeln är många 
fokuserade på kundperspektivet. Studierna undersöker vilka faktorer som skapar kvalitet 

inom den digitala mathandeln genom att använda sig av enkäter till kunder (Chung, Choi, 
Cho & Chung, 2016; Marimon, Vidgen, Barnes & Christóbal, 2010; Muhammad, Sujak & 

Rahman, 2016; Rafiq, Lu & Fulford, 2012). Studierna är gjorda i Korea, Spanien, Malaysia 

och Storbritannien och samtliga är av kvantitativ karaktär. I studierna får författarna fram 
olika resultat gällande vilka faktorer som är relevanta för att kunna skapa kvalitet för 

kunder. Muhammad et al. (2016) beskriver att resultatet av studier inom ämnet kan skilja 
sig beroende på kulturella skillnader. Radiq et al. (2012) och Chung et al. (2016) förklarar 

att resultatet från deras studier är begränsade till det egna landet. Studierna visar därmed 
på att det kan finnas skillnader mellan olika länder gällande vilka faktorer som anses 

viktigast, vilket gör det intressant att undersöka vad kunder inom den digitala mathandeln i 
Sverige värdesätter.  

Det finns även författare som fokuserar på kvalitetsstyrning kopplat till e-handel (Billewar 

& Babu, 2012; Doherty, Shakur & Ellis-Chadwik, 2015; Chou, 2001). Billewar & Babu 
(2012) rekommenderar exempelvis företag inom e-handeln att arbeta med att förbättra sina 

processer och Doherty et al. (2015) tar upp vikten av att identifiera kundbehov och arbeta 
med ständiga förbättringar. Chou (2001) beskriver att ett arbete med kvalitetsstyrning 

inom e-handel kan leda till stora fördelar, som exempelvis ökad försäljning. Vidare menar 
Doherty et al. (2015) att majoriteten av tidigare studier är kundfokuserade och föreslår 

därför att fler studier behövs inom området kvalitetsstyrning av e-handel, exempelvis i 

andra länder.  

Studierna vi hittat och som beskrivs ovan har studerat kvalitet kopplat till digitala 

mathandeln utifrån ett kundperspektiv eller kvalitetsstyrning kopplat till e-handel. Vi har 
inte heller funnit någon studie som undersöker kvalitetsstyrning inom den digitala 

mathandeln. Vidare har vi inte funnit någon studie utförd i Sverige eller någon som 
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kombinerar ett kund- och styrningsperspektiv. Således behövs ytterligare kunskap inom 
området, vilket gör det intressant att studera kvalitet inom den digitala mathandeln utifrån 

både ett kund- och ett styrningsperspektiv.  

1.3 Syfte	och	frågeställningar	

Syftet med studien är att få förståelse för hur kvalitetsstyrningen ser ut inom den digitala 
mathandeln i Sverige. Vidare vill vi få insikt i vad som värdesätts av kunder för att 

livsmedelsföretagen ska få ökad förståelse kring hur de kan utforma kvalitetsstyrningen. 

● Hur ser kvalitetsstyrningen ut för svenska livsmedelsbutiker som erbjuder e-
handel? 

● Vilka förväntningar har kunder på den digitala mathandeln och hur väl uppfyller 
svenska livsmedelsbutiker dessa? 

1.4 Avgränsningar	

Studien är avgränsad till att undersöka företag och kunder inom Sverige. Det beslutet 

grundas i att vi inte funnit en studie om kvalitetsstyrning inom den digitala mathandeln i 
Sverige. Vi har inte heller funnit en studie som undersöker vad som skapar kvalitet för 

kunder inom den digitala mathandeln i Sverige. Dessutom har studien avgränsats till 

lösplock av livsmedel eftersom det är den typ av digital mathandel som ökar mest. När 
styrningen undersöks i studien har vi avgränsat oss till chefer på butiksnivå. Vidare har 

studien avgränsats till att skapa förståelse för hur kvalitetsstyrningen är utformad inom e-
handeln hos livsmedelsföretagen.  
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2. 	Metod	

I följande avsnitt presenteras metodvalen som gjorts med studiens syfte i åtanke. Vidare 
presenteras tillvägagångssättet för studiens teori- och empiriinsamling. Avsnittet bidrar 

med en förståelse för hur valen kan ha påverkat studiens genomförande och resultat. 

Tabellen nedan presenterar studiens metodval. De kommer förklaras vidare i kapitlet 
nedan. Valen som gjorts gällande vetenskapsteoretiskt perspektiv, forskningsstrategi, 

forskningssynsätt och forskningsdesign är följande:  

Tabell 1: Presentation av metodval 

 

2.1 Vetenskapsteoretiskt	perspektiv	

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns två skilda perspektiv; positivism och 

hermeneutik. Positivism genomsyras av en förankring i naturvetenskapen som gör sig 
synlig i både tankegångar och språk (Andersson, 2014). Fokus inom positivism ligger på att 

söka efter allmängiltiga sanningar. Som motstånd till positivismen växte hermeneutiken 
fram. Hermeneutik handlar om att hitta förståelse och mening, vilket tar avstånd från 

positivismens naturvetenskapliga metod (Andersson, 2014).  

Inom hermeneutik ligger fokus på tolkning av språket (Andersson, 2014; Ödman, 2007) 

och tolkningen är subjektiv till sin natur (Ödman, 2007). Hermeneutiken passar denna 

studie då vi är intresserade av att få förståelse för respondenternas egna uppfattning om 
kvalitetsstyrning. Vidare vill vi skapa förståelse för vilka förväntningar olika kunder har. 

Det är alltså av intresse att se saker ur respondenternas subjektiva uppfattning.  
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Hermeneutiken grundar sig i ett intresse av att förstå människor (Bryman & Bell, 2013; 
Ödman, 2007) och det som kännetecknar hermeneutiken är att sanningen är relativ och 

beroende av tid, omgivning och tolkning (Andersson, 2014). Vår studie syftar inte att hitta 
en allmängiltig objektiv sanning och är därmed genomförd i enlighet med det 

hermeneutiska perspektivet. Vi är intresserade av att få förståelse för vad kunder har för 

förväntningar på den digitala mathandeln samt hur företagsrespondenter upplever att de 
arbetar med kvalitet och inte av att få fram en definitiv sanning. I studien har inte 

sekundärkällor, som exempelvis fallföretagens hemsidor, används utan endast 
informationen från respondenterna. Det är därmed viktigt att ha i åtanke när studien läses 

att dess resultat framkommit från tolkningar, såväl från respondenter som författare. 
Resultatet bör därmed inte ses som en absolut sanning. 

2.2 Forskningsstrategi	

Kvalitativa metoder har vuxit fram som en motsats till kvantitativa metoder (Ahrne & 

Svensson, 2015). Enligt Bryman och Bell (2013) är det vid kvalitativ forskningsstrategi av 
intresse att få en ökad förståelse för människors egna uppfattning om sin omgivning medan 

kvantitativa forskningsstrategin föredrar objektivitet. Valet av forskningsstrategi utgår 
främst från studiens forskningsfrågor (Ahrne & Svensson, 2015). Vår studie ämnar skapa 

förståelse för kundens förväntningar vid e-handel av livsmedel. Studien avser dessutom att 
skapa en förståelse för hur kvalitetsarbetet ser ut hos livsmedelsföretag ur både anställda 

och chefers perspektiv. Det kan anses vara i linje med en kvalitativ forskningsdesign då 

respondenternas egna uppfattning är av intresse (Bryman & Bell, 2013).   

Tolkningar som är centrala inom det hermeneutiska perspektivet (Andersson, 2014) är 

även en viktig del inom kvalitativ forskning (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2013) vilket gör 
den kvalitativa metoden passande studien. Eftersom den kvantitativa metoden syftar till att 

undersöka den objektiva verkligheten är det inte i enlighet med syftet till vår studie 
(Bryman & Bell, 2013). Kritik mot den kvalitativa metoden rör ofta svårigheten att 

generalisera. Det är dock inte alltid intressant inom kvalitativ forskning utan fokus kan 

istället vara på att få en förståelse för fenomen i en viss kontext (Bryman & Bell, 2013) 
vilket i studien innebär förståelse för kvalitetsstyrning inom den digitala mathandeln. 
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2.3 Forskningssynsätt	

Det finns två angreppssätt som beskriver kopplingen mellan teori och praktik. Dessa 
benämns som deduktiv och induktiv (Bryman & Bell, 2013). En deduktiv ansats utgår ifrån 

teorin för att sedan testa om teorin stämmer med verkligheten. Den induktiva ansatsen går 

istället åt andra hållet, vilket innebär att utgångspunkten är i empirin för att sedan generera 
teori (Bryman & Bell, 2013). Den kvalitativa forskningsstrategin ses ofta som induktiv i 

synen på teori (Bryman & Bell, 2013).  

Studien har sin utgångspunkt i ett empiriskt problem, det vill säga e-handelns snabba 

framväxt inom livsmedelsbranschen och de medföljande förväntningarna. Därmed inleddes 
studien på ett induktivt vis. Därefter, enligt det deduktiva synsättet, sökte vi efter tidigare 

forskning kring det empiriska problemet för att finna relevanta teorier. Sedan samlades 
empiriskt material in och vi fann att respondenter diskuterade delar som vi inte tagit upp i 

teorin. Företagsrespondenterna tog upp nya delar rörande vad de tror kunder anser är 

viktigast vid e-handel av livsmedel, exempelvis sortiment. Vi sökte därmed vidare efter 
teori och kompletterade den teoretiska referensramen med relevant teori. 

Under arbetet med studien fann vi flera gånger empiriskt material som initierade 
komplettering av referensramen. Vi växlade därmed mellan empiri och teori under studiens 

gång, i linje med det iterativa synsättet (Bryman & Bell, 2013). Det iterativa synsättet är en 
blandning av deduktiv och induktiv ansats (Bryman och Bell, 2013). Detta vanliga synsätt 

beskrivs även av Alvehus (2013) som menar att det ofta är svårt att hålla sig till en enskild 

ansats och att det i många fall sker varvning mellan teori och empiri i någon mån (Alvehus, 
2013). Studien utgår därmed inte endast från det induktiva synsättet, som den vanligen gör 

vid kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013).  

2.4 Forskningsdesign	

Vid en fallstudie kan exempelvis en organisation, plats eller händelse studeras (Bryman & 

Bell, 2013). Yin (2018) beskriver vikten av att utgå från forskningsfrågorna när man 
bestämmer om fallstudie är en lämplig metod. När frågor som “hur” och “varför” används 

är en fallstudie ett relevant alternativ. Studiens forskningsfrågor är utformade för att ta 

reda på hur kvalitetsarbetet ser ut hos livsmedelsföretagen samt hur väl företagen uppnår 
kundens förväntningar. Frågorna kan därför anses passande för en fallstudie. 
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Då syftet med studien är att få förståelse för kvalitetsstyrning inom den digitala mathandeln 
valde vi att undersöka flera fall, det vill säga genomföra en flerfallstudie. I studien ingår tre 

fall, vilket enligt Jacobsen (2002) är vanligt vid flerfallsstudier. Fallen i studien är 
livsmedelsföretagen ICA, Willys och Coop. Flerfallstudier anses av Herriot och Firestone 

(1983) vara mer övertygande och solida än enfallstudier och Alvehus (2013) beskriver att 

multipla fallstudier utökar antalet synvinklar och tolkningar. Dock förklarar Herriot och 
Firestone (1983) att en risk med flerfallstudier är att möjligheten till att skapa djupare 

förståelse för varje enskilt fall minskar. Alvehus (2013) beskriver att en vägning mellan djup 
förståelse och antalet fall måste göras. I studien gjordes bedömningen att välja tre fall för 

att öka antalet tolkningar utan att förlora allt för mycket djup.  

Kritik som vanligen riktas mot fallstudier är svårigheten med generalisering (Bryman & 

Bell, 2013; Yin, 2018). Generalisering är dock inte av högsta vikt i vår studie då den syftar 

till att skapa ökad förståelse för kvalitetsstyrning inom den digitala mathandeln. Inom 
kvalitativa studier, likt vår studie, pratar man snarare om överförbarhet än generalisering, 

vilket innebär att skapa fylliga beskrivningar (Bryman & Bell, 2013).  

2.5 Litteraturgenomgång	

I början av en studie är det viktigt att utföra en litteraturgenomgång för att skapa sig en 

förståelse för vad som har skrivits om ämnet innan. Denna ligger till grund för utformandet 
av resten av uppsatsen (Bryman & Bell, 2013). I början studerades en större mängd 

sammanfattningar från artiklar för att få en bra överblick av ämnet. Det underlättade vidare 

sökning efter relevanta artiklar. Under litteraturgenomgången har Linköpings 
universitetsbiblioteks egna sökfunktion UniSearch samt Scopus, Google Scholar och 

Business Source Premier använts. I vissa fall har sökningen skett på området Business, 
Management and Accounting på grund av att stora mängder sökresultat inom andra 

områden annars uppkom. Vanligt förekommande ord i våra sökningar var Groceries online, 
E-grocery, E-commerce, Quality, Quality Management och Total Quality Management. 

Vidare sökte vi på motsvarande ord på svenska som exempelvis Kvalitet, Kvalitetsstyrning, 

E-handel och Livsmedel. Orden söktes även i kombination med varandra. Sökningen gjorde 
även att fler intressanta ord hittades och kunde användas vid den fortsatta 

litteratursökningen. Sökning efter litteratur inom vårt ämne har gjorts kontinuerligt under 
hela perioden för att säkerställa att inga nya artiklar publicerats.  
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Till studien har så trovärdiga artiklar som möjligt använts. Många av artiklarna använda i 
studien är exempelvis publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Genom att även ta hänsyn till 

antalet citeringar, publiceringsår och ursprungskällor kan litteraturen i studien anses vara 
trovärdig. När vi sökt litteratur har vi noterat ett antal erkända författare inom 

kvalitetsområdet som dessutom ofta nämns i andra studier. Böcker skrivna av dessa 

författare har därför använts i studien för att öka trovärdigheten.  

2.5.1 Källkritik	

Majoriteten av litteraturen som är använd i studien är skriven på engelska. Vid översättning 

till svenska har vi varit medvetna om att misstolkningar kan ske. För att minska denna risk 
har båda författarna läst och översatt vid oklarheter för att med större sannolikhet kunna 

säkerställa att det uppfattats på rätt sätt.  

Vissa av de källor som har använts, framförallt i inledningen, är inte av vetenskaplig 
karaktär. Med källor från exempelvis Visma, det vill säga vinstdrivande företag, finns risken 

att dessa kan vara partiska för att öka företagets försäljning. Vi har trots detta valt att 
inkludera icke vetenskapliga källor i studien eftersom de innehåller relevant och ny 

information gällande branschens snabba tillväxt. Källorna i fråga har i största mån 
kompletterats med vetenskapliga källor för att öka trovärdigheten.  

I studien ingår litteratur av både ny och äldre karaktär. Vid de tillfällen som äldre litteratur 

använts har anledningen varit att finna ursprungsartiklar eller att artiklarna har ett högt 
antal citeringar vilket bekräftar litteraturens relevans. Dessutom har det uppstått tillfällen 

där det inte har varit möjligt för oss att finna ny litteratur vilket har gjort att äldre litteratur 
använts. Den äldre litteraturen har vid möjlighet kompletterats med nyare litteratur. Det 

har dock funnits tillfällen då vi inkluderat källor som varken har många citeringar eller är 
nya, framförallt i litteraturgenomgången. Det beror då på att vi sökt efter artiklar inom 

kvalitetsstyrning vid digital mathandel vilket visat sig vara ett smalt teoretiskt område. 
Artiklarna har trots det inkluderats för att visa på vad som tidigare studerats inom området. 
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2.6 Urval	

2.6.1 Val	av	fall	

Ett slags urval är bedömningsurval, vilket lämpar sig när man undersöker ett mindre antal 

objekt (Lekvall et al., 2001), vilket vi gjort i studien. Bedömningsurval innebär att urvalet 
sker utifrån vad som ses som intressant med tanke på studiens frågeställningar. När ett 

bedömningsurval genomförs är inte målet att generalisera resultatet (Lekvall et al., 2001). 
Bedömningsurval är passande för vår studie då målet inte är att generalisera resultatet 

utan, enligt syftet, att skapa förståelse för kvalitetsstyrning inom den digitala mathandeln. 
Det finns olika sorters bedömningsurval, varav en är att fokusera på företag som antas vara 

representativa för den population som undersöks (Lekvall et al., 2001). Studiens urval 

innefattar livsmedelsbutiker som ingår i kedjor och som är representerade i största delen av 
Sverige. Trots att vi intervjuat representanter från företag i Östergötland så finns det en stor 

sannolikhet att arbetet ser liknande ut i övriga delar av Sverige inom samma kedja. Fallen 
kan därmed antas vara representativa för svenska livsmedelsbutiker som erbjuder e-

handel.    

Tabell 2: Presentation av fallföretag och intervjupersoner 

 

2.6.2 Val	av	intervjupersoner	

Eftersom syftet med studien är att få ökad förståelse för företags kvalitetsstyrning har vi 
valt respondenter som vi anser besitter störst kunskap inom ämnet. Urvalet har därmed 



 

 

13 

 

skett utifrån vad som varit relevant för studiens frågeställningar, vilket Lekvall et al. (2001) 
benämner som bedömningsurval. Då studien berör ett styrningsperspektiv har vi valt att 

intervjua personer med en chefsposition. Studiens respondenter kontaktades via e-post och 
genom respondenterna med chefsposition fick vi även kontakt med anställda inom 

företagen. Tillvägagångssättet är i enlighet med det som Alvehus (2013) och Bryman och 

Bell, (2013) benämner som snöbollsurval. De anställda som intervjuats arbetar med e-
handeln men har inte en chefsposition. Valet att inkludera både chefer och anställda 

grundar sig i en vilja att få fler synvinklar till studien och därmed få insikt i om 
kvalitetsstyrningen genomsyrar företaget. De anställda som intervjuats arbetar med 

plockning av varor på företagen. På Coop är det ett utomstående företag, Samhall, som 
sköter plockningen. Dock arbetar de anställda heltid på Coop och e-handelschefen är deras 

chef på Coop. 

Studien inkluderar även ett kundperspektiv och således har även kunder intervjuats. Vid 
urval av kunder har vi valt att undersöka kunder som ej har handlat livsmedel online. Valet 

baseras på att studien syftar att undersöka kunders förväntningar, och om förväntningar 
mäts efter att kunden har använt tjänsten kan de påverkas av kundens erfarenhet 

(Grönroos, 2015). Vid urval av kunder har vi gjort ett bekvämlighetsurval, eftersom vi valt 
respondenter utifrån vilka vi haft möjlighet att få tag på (Alvehus, 2013). Kunderna har 

kontaktats via telefon. För att undvika att urvalet blir allt för snävt (Alvehus, 2013) har vi 
valt respondenter i olika åldrar samt lika många kvinnor som män. Vidare har vi intervjuat 

både studerande och icke-studerande personer. Då vissa respondenter önskade vara 

anonyma har även fiktiva namn på kunderna använts i studien.  
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Tabell 3: Presentation av kundrespondenter 

 

2.7 Intervju	

En vanlig metod att använda vid kvalitativ forskning är intervjuer (Bryman & Bell, 2013; 
Justesen & Mik-Meyer, 2011). Intervju är en metod som är passande för studien eftersom vi 

har viljan att få en djupare förståelse för respondenternas egna upplevelser än vad som är 
möjligt att erhålla vid exempelvis en enkät (Trost, 2010). Tidigare studier som vi funnit 

inom ämnet har samlat in empiriskt material genom enkäter (Chung et al., 2016; Doherty et 

al., 2015; Marimon et al., 2010; Muhammad et al., 2016; Rafiq et al., 2012). Vi anser därför 
att det finns anledning att utföra en studie med intervjuer för att möjliggöra en djupare 

förståelse inom ämnet. Det finns enligt Bryman & Bell (2013) två vanliga varianter av 
intervjuer som är passande för kvalitativ forskning; ostrukturerade intervjuer och semi-

strukturerade intervjuer. 

Semi-strukturerade intervjuer har använts för att samla in primärdata till studien. Vid en 

semi-strukturerad intervju förbereds områden som ska beröras samt vissa frågor (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011). Valet att använda en semi-strukturerad intervju baseras på viljan att få 
fram hur respondenter upplever något samt att kunna vara flexibla och gå utanför ramen 
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om respondenterna vill, i enlighet med Bryman & Bell (2013). En semi-strukturerad 
intervjumetod är även passande när flera företag undersöks samt för att kunna få svar på 

frågeställningar (Bryman & Bell, 2013). Då flera företag och flera kunder intervjuades och 
svar på specifika frågeställningar efterfrågades, var en semi-strukturerad metod lämplig för 

att kunna hålla sig inom de ramar om ämnen som studien vill få förståelse för.  

2.7.1 Förberedelser	

När vi utformade vår intervjuguide utgick vi ifrån studiens frågeställningar. Vi formulerade 
öppna frågor och gav utrymme för följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). Olika frågor 

formulerades för kunder respektive företag eftersom studiens syfte och frågeställningar är 
uppdelad mellan företag och kund. Alvehus (2013) menar att för många intervjufrågor kan 

påverka respondentens möjlighet att uttrycka sin åsikt. I enlighet med det tankesättet 

gjordes valet att inte inkludera allt för många intervjufrågor i studiens intervjuguider.  

De båda intervjuguiderna består av såväl en inledande del som en ämnesrelaterad del. Den 

ämnesrelaterade delen utformades för att täcka ämnesområdena i den teoretiska 
referensramen för företag respektive kund och således svara på studiens syfte och 

frågeställningar. För företagen täcktes därmed områdena; Sätt kunden i centrum, Basera 
beslut på fakta, Arbeta med processer, Arbeta med förbättringar, Skapa förutsättningar 

för delaktighet, Utveckla ett engagerat ledarskap samt Utbildning & Träning. Frågorna till 

kunder utgick ifrån vår teoretiska referensram; Hemsidan, Från beställning till leverans 
och Varor. 

Inför de planerade intervjuerna skickades information till respondenterna från företagen 
via e-post innehållande vilka områden som skulle beröras vilket gav dem möjlighet att 

förbereda sig. Det var ett önskemål från flera av respondenterna. De fick dock inte tillgång 
till intervjufrågorna i förväg. Eftersom studien utgår från respondenternas egna 

uppfattningar ville vi undvika att de förberedde svar på specifika frågor. 

Inför intervjuerna genomfördes testintervjuer på ett antal studenter. Detta för att öka 

kvaliteten på de intervjuer som ligger till grund för studien (Ahrne & Svensson, 2015; 

Justesen & Mik-Meyer, 2011). Genom testintervjuerna erhölls en ökad förståelse för 
struktur och tydlighet, samt minskade risken för användning av ledande eller svårtolkade 

frågor i enlighet med Justesen & Mik-Meyer (2011).  
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2.7.2 Genomförande	

Nästintill alla intervjuer med respondenterna från fallföretagen ägde rum hos respektive 
fallföretag. Valet att genomföra intervjuer på respondenternas arbetsplats gjordes eftersom 

det enligt Ahrne och Svensson (2015) ökar sannolikheten för respondenter att vilja delta i 

studien om de befinna sig i en trygg och bekväm miljö. Avsatt tid för intervju med 
respondenter med chefsbefattning var en timme. Samtliga intervjuer gjordes inom 

tidsramen men varade olika länge, vilket inte är ovanligt vid en kvalitativ intervju (Bryman 
& Bell, 2013). Vid intervju med de anställda som arbetar med e-handel var 30 minuter 

avsatt. Eftersom det kan finnas en motvilja att låta anställda bli intervjuade under arbetstid 
på grund av kostnadsskäl (Bryman & Bell, 2013) var vi noga med att hålla oss till den 

avsatta tiden samt att vara flexibla med tidpunkten på intervjuer. En av de anställda på ett 

av fallföretagen kontaktades via telefon när tid fanns över under en lugn arbetsdag.   

Majoriteten av intervjuerna med kunder utfördes via telefon. Det ansågs vara passande för 

att kunna nå även de respondenter som inte befann sig i närheten. Enligt Bryman & Bell 
(2013) är telefonintervjuer en fungerade intervjutyp för kortare intervjuer. Eftersom de 

flesta av intervjuerna i studien pågick i under en halvtimme ansågs telefonintervjuer 
passande. En positiv effekt med telefonintervjuer är att intervjuareffekten, det vill säga 

risken för att fysiska faktorer hos intervjuaren påverkar resultatet, minskar (Bryman & Bell, 

2013) 

I början av varje intervju fick respondenterna information om studien samt information om 

att deltagandet var frivilligt. Vid samtliga intervjutillfällen ställdes även frågan om 
respondenten godkände inspelning av intervjun vilket enligt (Yin, 2013) är ett krav. Alla 

respondenter godkände inspelning. När intervjuerna utfördes medverkade oftast båda 
författarna. Vid ett tillfälle kunde inte den ena författaren till studien närvara, vilket gjorde 

att intervjun utfördes av endast en person. Att ha båda författarna närvarande gjordes för 
att få bättre förståelse än vad en person enskilt hade kunnat fått. När två intervjuare deltar 

kan dock respondenten uppleva ett maktövergrepp (Trost, 2010). Trots denna risk deltog 

båda författarna vid intervjuerna eftersom det enligt Trost (2010) kan vara lämpligt vid 
tillfällen då tillit inte har skapats mellan parterna eftersom de ännu inte är bekanta med 

varandra.  

Vid en av intervjuerna kände respondenten sig obekväm med att ensam delta i intervjun. 

Därför fick en av respondentens kollegor närvara vid intervjun, vilket enligt Bryman och 
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Bell (2013) kan ses som en gruppintervju. Under intervjuerna krävdes det att noggrant följa 
med i samtalet för att snabbt följa upp med passande följdfrågor, vilket av Alvehus (2013) 

beskrivs som nödvändigt vid en semistrukturerad intervju. Även därför var det en fördel att 
vara två personer för att lättare hänga med och inte missa något. Under varje intervju hade 

en av författarna till studien ansvar att ställa de förberedda frågorna och den andra fick i 

uppgift att komma på lämpliga följdfrågor. 

Under vår första intervju med ett av fallföretagen uppkom inköp som en viktig process 

gällande arbetet med e-handeln, trots att vår fråga enbart gällde vilka processer som ingår 
från beställning till kund. Det visade på att den processen kan vara viktig, eftersom den 

kom på tal utan att vi frågat om det. Vi valde därför att ge möjlighet för resterande 
respondenter att diskutera inköp genom att förbereda följdfrågor om inköp inte kom på tal.  

2.7.3 Bearbetning	av	empiriskt	material	

Efter utförda intervjuer påbörjades transkribering av materialet. Det är en process som tar 

lång tid men är viktig för att inte missa något som sagts under intervjun (Bryman & Bell, 
2013). En stor mängd material uppkom efter transkribering, vilket det ofta gör när ett antal 

intervjuer är gjorda (Bryman & Bell, 2013). Så snart som möjligt efter respektive intervju 
påbörjades transkribering för att inte hamna i tidsnöd.  

Efter transkribering lästes materialet igenom några gånger, vilket rekommenderas av 

Alvehus (2013). Sedan markerades intressanta nyckelord och nyckelmeningar i det 
transkriberade materialet. Därefter färgmarkerades dessa utefter teorin, för att sedan 

sortera materialet i de olika färgerna. Det skapade en bra överblick av respondenternas 
svar. De olika nyckelorden kan ses som koder som sedan bildar olika teman (Bryman & 

Bell, 2013). Att dela upp materialet på detta sätt kan benämnas som tematisering (Alvehus, 
2013). Exempel på koder som tematiserades är Kund, Varor, Hemsida, Kvalitet och 

Process. Koderna sorterades sedan efter olika teman som utformats utefter teori så som 
exempelvis Definition, Arbete med processer och Ständiga förbättringar.  

Materialet från intervjuer med kunder behandlades med färger på ett likvärdigt sätt och 

gjorde det enkelt att se vilka faktorer som var vanliga och mindre vanliga. Exempel på 
koder som tematiserades i kundempirin är Pris, Varor och Leverans. De sorterades sedan, i 

likhet med företagsempirin, efter olika teman som utformats efter teori som exempelvis 
Hemsidan, Från beställning till leverans och Varor. Alvehus (2013) menar att det vid 
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tematisering är viktigt att inte bestämma teman för tidigt för att undvika en exkludering av 
intressant material. När det empiriska materialet tematiserades gjordes detta utifrån olika 

synvinklar för att inte enbart utgå från teorin och gå miste om intressanta mönster. 

Vidare analyserades det empiriska materialet genom en inomfallsanalys. En 

inomfallsanalys syftar till att sammanfatta en stor mängd information och skapa en 

beskrivning av varje enskilt fall (Eisenhardt, 1989). Studiens fallföretag presenteras var för 
sig i empirin för att sedan jämföras i analysen. Valet grundar sig i att inte behöva göra 

analysen i två steg samt att undvika upprepningar från empirin som annars hade 
uppkommit även i analysen. En inomfallsanalys ligger till grund för en mellanfallsanalys. 

En mellanfallsanalys syftar till att hitta likheter och olikheter mellan fallen (Eisenhardt, 
1989). I studien jämförs chef och anställd i empirin för att sedan kunna fokusera på 

jämförelser mellan de tre fallföretagen i analysen. Dock sker jämförelser inom fallen även i 

analysen vid de tillfällen där det ansågs relevant. Det empiriska materialet från kunderna 
presenteras och jämförs i empirin. De jämförs sedan med fallföretagen i analysen. Valet 

grundar sig i viljan att se helheten istället för var kund enskilt, då det inte är intressant för 
studiens syfte. Vidare beror valet på att inte behöva jämföra både mellan kunder och mellan 

kunder och företag i analysen.  

2.7.4 Kritik	mot	primärdata	

En risk med att intervjua representanter som arbetar på företagen som undersöks är att de 
vill framställa företaget och sitt eget arbete ur en så positiv vinkel som möjligt. Det kan 

orsaka att informationen snedvrids åt det positiva hållet. Risken kan till viss del minskas då 
vi intervjuar fler än en anställd från respektive företag. På ett av fallföretagen var ett 

utomstående företag anställt för att arbeta med e-handeln, vilket till viss mån kan ha 
påverkat studien. För att undvika förvirring hos respondenterna var vi noggranna med att 

utforma frågorna på ett sätt som tydliggjorde att frågorna gällde deras egna uppfattning av 
hur de arbetar på Coop.  

Det faktum att intervjuerna spelades in kan ha påverkat respondenternas agerande under 

intervjun (Alvehus, 2013), exempelvis på grund av en oro att det som sagts kommer sparas 
(Bryman & Bell, 2013). Vi valde dock att spela in för att säkerställa att ingen information 

skulle försvinna eftersom det kan vara svårt att hinna få med allt i skriftlig form. Vidare 
menar Alvehus (2013) att inspelning kan bidra till positiva effekter, som att skapa ett lugn 
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hos respondenten att det som sägs kommer uppfattas på rätt sätt. Vi ansåg att de positiva 
effekterna av inspelning övervägde de negativa i studien.   

När intervjuerna transkriberades var vi medvetna om att det finns en risk att fel uppstår. 
Eftersom det transkriberade materialet används som underlag för analys är det viktigt att se 

till att transkriberingen av intervjuerna är av god kvalitet (Bryman & Bell, 2013). För att 

minska risken för fel transkriberade vi inte för många timmar i sträck samt gjorde 
kontroller på varandras transkriberade material. Detta gjordes för att minska risken att vi 

enligt Bryman och Bell (2013) hör fel, gör slarvfel eller är för trötta. 

Det finns ett antal negativa aspekter med intervjuer, varav en är att det tar lång tid. Att 

formulera frågor till intervjun är en process som tar tid. Det är viktigt att frågorna är 
lämpliga för studiens syfte och de kan därmed behöva formuleras om flera gånger (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011). Det tar dessutom lång tid att transkribera intervjuerna och 

transkriberingen resulterar i en stor mängd material (Bryman & Bell, 2013). Eftersom 
intervjuer ger detaljerade svar och kan fånga respondenters egna uppfattningar (Bryman & 

Bell, 2013) har vi trots detta valt att använda oss av intervjuer. Vi har varit medvetna om 
tidsåtgången som intervjuer innebär och avsatt tid för att inte bli tidspressade. 

Det finns även vissa svagheter med telefonintervjuer, exempelvis går intervjuaren vid en 
telefonintervju miste om viss bakgrundsinformation som mer naturligt framkommer vid 

personliga intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Sådan information är dock inte av intresse för 
studien, då den inte syftar att ta hänsyn till omständigheter hos respondenterna.  

2.8 Kvalitetskriterier	

Vid kvantitativ forskning används ofta reliabilitet och validitet som kvalitetskriterier. Dessa 

kan dock behövas ändras och anpassas för att vara lämpliga att använda vid kvalitativa 
studier (Bryman & Bell, 2013). Lincoln och Guba (1985) tar upp trovärdighetskriteriet som 

beskrivs som lämpligt för kvalitativa studier. Trovärdighet delas upp i fyra underkategorier 
som benämns som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse.  

	

	



 

 

20 

 

Tillförlitlighet	

För att studien ska anses vara tillförlitlig finns ett antal metoder att använda sig av. Två 

exempel på metoder för att säkerställa tillförlitligheten är triangulering och 
respondentvalidering (Lincoln & Guba, 1985). Triangulering innebär att exempelvis flera 

källor eller metoder används (Lincoln & Guba, 1985). I studien intervjuas mer än en person 

på varje företag och därmed kan triangulering med flera källor antas vara uppnått. 
Respondentvalidering betyder att respondenterna får bekräfta att vi har uppfattat 

informationen på rätt sätt. Det ger respondenten tillfälle att rätta eventuella fel redan från 
början (Lincoln & Guba, 1985). I studien har vi använt oss av respondentvalidering genom 

att be respondenterna läsa igenom vår transkribering av intervjun för att vara säkra på att 
vi uppfattat deras svar på rätt sätt. 

Överförbarhet	

Lincoln och Guba (1985) menar att det vid en kvalitativ studie är svårt med extern validitet, 

det vill säga möjligheten att kunna generalisera resultatet. Istället rekommenderar dem att 

använda kriteriet överförbarhet vid kvalitativa studier. Överförbarhet syftar till att skapa 
täta och fylla beskrivningar. Därefter kan andra bedöma om resultatet är överförbart till 

dem. (Lincoln & Guba, 1985). För att skapa en fylligare redogörelse har vi haft som mål att 
samla in så omfattande material som möjligt om kvalitetsstyrning inom den digitala 

mathandeln. 

Pålitlighet	

För att skapa pålitlighet i en studie menar Lincoln och Guba (1985) att 

forskningsprocessens alla skeden ska redogöras. Dessutom rekommenderas det att denna 
redogörelse granskas för att bedöma kvaliteten på tillvägagångssättet (Lincoln & Guba, 

1985). Under studiens gång har vårt arbete granskats både av andra studenter och av vår 
handledare, vilket är i linje med kriteriet för pålitlighet. Genom granskningen har vi fått 

anmärkningar som tagits i beaktning för att förbättra studiens pålitlighet. Vidare är 
forskningsprocessens steg är noggrant beskrivna i uppsatsens metodkapitel.  
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Bekräftelse	

Bekräftelse uppnås genom att en granskare undersöker och kommer fram till att studiens 

innehåll inte är grundat i författarnas egna värderingar (Lincoln & Guba, 1985). Då vi är två 
som tillsammans har samlat in och gått igenom materialet har risken att personliga 

värderingar påverkat utförandet minskat. Vidare har vi genom hela studien strävat efter att 

vara så objektiva som möjligt. Exempelvis har vi på förhand utformat vår intervjuguide 
utifrån teori för att undvika att personliga värderingar påverkar intervjuernas objektivitet. 

Som tidigare nämnt har vi dessutom låtit respondenter gå igenom transkriberade intervjuer 
för att bekräfta att deras åsikt blivit framförd på rätt sätt. Även handledare och andra 

studenter har, som ovan nämnt, granskat uppsatsen upprepade gånger. 

2.9 Etik	

Bryman och Bell (2013) betonar vikten av att ta hänsyn till de etiska aspekterna. De menar 

att det är först när hänsyn tagits till dessa som förnuftiga beslut kan tas kring studien 

(Bryman & Bell, 2013). Enligt Kvale och Brinkman (2014) uppkommer många etiska 
frågeställningar under hela intervjuundersökningen. Det är därför bra att i ett tidigt stadie 

fundera över dem, exempelvis vid förberedelsen av intervjuer. 

För att kunna säkerställa att de etiska aspekterna uppfylls har vi utgått från följande 

aspekter; Information, samtycke, nyttjande och konfidentialitet som nämns av både 
Bryman och Bell (2013) och Vetenskapsrådet (2002). 

Informationskravet	

Informationskravet handlar om att ge samtliga personer involverade i studien information 
om studien och dess syfte (Bryman & Bell 2013; Vetenskapsrådet, 2002). De ska även bli 

upplysta om hur processen kommer gå till (Bryman & Bell, 2013). Vid första 
kontakttillfället med respondenterna har information kring studiens syfte beskrivits. Även i 

början av intervjuerna har syfte och upplägget för intervjun tydligt tagits upp.  

Samtyckeskravet	

Att vara tydlig med möjligheten för personen att avbryta om det önskas samt att 
deltagandet är frivilligt, benämns som samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2013; 
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Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga respondenter har blivit informerade om att det är 
frivilligt att delta i studien innan respektive intervju. Kravet kan därmed anses vara 

uppfyllt.	

Nyttjandekravet	

Nyttjandekravet innebär att informationen som samlas in från respondenterna inte får 

användas till något annat ändamål än till studien (Bryman & Bell, 2013; Vetenskapsrådet, 
2002). Respondenterna har i början av intervjuerna informerats om att all information 

enbart kommer användas till att besvara studiens frågeställningar. 

Konfidentialitetskravet 

För att uppfylla konfidentialitetskravet ska uppgifter hanteras konfidentiellt. Det betyder 
att inte låta någon annan komma åt materialet (Bryman & Bell, 2013; Vetenskapsrådet, 

2002). Om det insamlade materialet kan kännas igen av andra är det viktigt att låta 
respondenterna godkänna materialet innan det publiceras (Kvale & Brinkman, 2014). 

Respondenterna har blivit tillfrågade om de önskar att vara anonyma i studien. 

Respondenter från företagen önskade inte att vara anonyma, men det gjorde några 
kundrespondenter. Därmed har samtliga respondenter på kundsidan gjorts anonyma i 

studien. De har även fått möjligheten att läsa materialet för att godkänna innehållet. 
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3. 	Teoretisk	referensram	

I följande avsnitt presenteras de teorier som används i studien. Inledningsvis utreder vi 
begreppet kvalitet och introducerar kvalitetsstyrning. Därefter presenteras teorier 

rörande kvalitetsstyrning följt av teorier om hur kvalitet skapas inom e-handel samt vilka 

förväntningar kunder har på den digitala mathandeln. I avsnittet motiveras teorivalen 
med hänsyn till studiens syfte och mynnar sedan ut i studiens analysmodell. 

3.1 Definitionen	av	kvalitet	

Definitionen av kvalitet varierar mellan olika författare. En definition som författare 
använder är att kvaliteten på en produkt eller tjänst handlar om att uppnå kundens behov 

och förväntningar eller ännu bättre överträffa dem (Bergman & Klefsjö, 2012; Besterfield, 
2009). Andra menar att kvalitet endast syftar till att uppfylla kundens förväntningar och 

krav (Hradesky, 1995) eller fokusera på kundbehov hos nuvarande och framtida kunder 

(Deming, 2000). De Feo (2017) menar att kvalitet definieras som lämplighet för kundens 
ändamål. Det som sammanfattar definitionerna av kvalitet är att samtliga har sin 

utgångspunkt hos kunden. Vår studie kommer utgå från Bergman & Klefsjö’s (2012) 
definition som lyder:  

“Kvalitet på en produkt2 är förmågan att tillfredsställa, och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar”. – Bergman & Klefsjö, 2012. 

Viktigast när det gäller definitionen av kvalitet är att organisationen väljer en som passar 
dem och deras kunder (De Feo, 2017; Hradesky, 1995). Vidare är det av vikt att definitionen 

är densamma i hela organisationen. Det är då ett lyckat kvalitetsarbete kan utformas (De 

Feo, 2017). I studien är det därför av intresse att undersöka om en definition finns hos 
fallföretagen och hur den i så fall är utformad.  

                                                             

2  Med “produkt” menas här en tjänst eller en vara eller en kombination av tjänst och vara. 
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3.2 Kvalitet	ur	ett	styrningsperspektiv	

“Kärt barn har många namn” är ett ordspråk som passar väl in på benämningen av ett 
företags sätt att arbeta med kvalitet. Det finns många begrepp, benämningar och metoder 

begrepp inom området kvalitetsstyrning, varav Total Quality Management (TQM) är ett 

exempel på en. Arbetet med kvalitet benämns av somliga som exempelvis Offensiv 
Kvalitetsutveckling eller Kundorienterad verksamhetsutveckling och det finns svårigheter 

att särskilja dessa från TQM (Bergman och Klefsjö, 2012). Även De Feo och Juran (2014) 
förklarar att begrepp som TQM kan ses som en del av området kvalitetsstyrning. Vidare 

menar författarna att det viktigaste är att ha ett kundfokus i sitt kvalitetsarbete medan 
benämningen på arbetet spelar mindre roll (De Feo & Juran, 2014). Bergman och Klefsjö 

(2012) förklarar att anledningen till att många misslyckas med att skapa kvalitet är att en 
otydlighet finns kring terminologin.  

TQM har traditionellt används inom tillverkningsindustrin (Lee & Lazarus, 1993) men så 

behöver det inte vara. Flera författare är överens om att TQM inte är begränsad till endast 
tillverkningsindustrin utan fungerar även för tjänsteindustrin (Au & Choi, 1999; Ooi, Lin, 

Tan & Chong, 2011; Samat, Ramayah & Saaf, 2006). Då TQM kan vara förknippat med 
tillverkningsindustrin samt för att undvika otydlighet i terminologin, har vi valt att använda 

begreppet Kvalitetsstyrning när vi pratar om arbetet med kvalitet inom studiens 
fallföretag.   

Nedan presenteras kvalitetsstyrning och dess olika beståndsdelar. Inkluderat är även andra 

författare som tar upp samma principer men som ej benämnt det som kvalitetsstyrning 
utan som exempelvis TQM, Offensiv Kvalitetsutveckling eller Quality Management.  

3.2.1 Kvalitetsstyrning	

Kvalitetsstyrning har visat sig kunna ge flera positiva effekter, men vissa svårigheter finns 
för företag att lyckas. Exempelvis menar Bergman och Klefsjö (2012) att anledningen till att 

företag misslyckas i sin kvalitetsstyrning är att de inte har förändrat mycket i grunden och 

därmed haft bristande kunskap, ledarskap och tålamod i sin kvalitetsstyrning. Vidare är det 
är av hög vikt inom kvalitetsstyrning att inte enbart kontrollera för att upptäcka fel och göra 

förändringar om kvaliteten varit bristfällig. Ett sådant tillvägagångssätt kan exempelvis 
skada motivationen hos anställda (Lee & Lazarus, 1993). Det har enligt Powell (1995) även 

visat sig att de hårda faktorerna inom kvalitetsstyrning, som att arbeta med processer, inte 
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är effektiva utan mjuka faktorer, som exempelvis ledarens engagemang. Det är därmed av 
största vikt att få med både mjuka och hårda faktorer för att lyckas i sin kvalitetsstyrning 

(Powell, 1995).  

Det finns många positiva effekter som en lyckad kvalitetsstyrning för med sig, varav 

kundnöjdhet är en (Hradesky, 1995). Anledningen till att arbeta med kvalitetsstyrning 

grundar sig i viljan att erbjuda en vara eller tjänst av hög kvalitet till sina kunder 
(Besterfield, 2009).  Att erbjuda lyckade varor och tjänster leder vidare till en förbättrad 

konkurrenskraft för organisationen (Besterfield, 2009). Genom en bra kvalitetsstyrning där 
kundens behov tillgodoses kan ett företag få ökade intäkter genom antingen högre pris eller 

ökad försäljningskvantitet. Kvalitetsstyrning kan även sänka kostnader genom att antalet 
fel minskas (De Feo, 2017). För att lyckas med sin kvalitetsstyrning behöver den genomsyra 

hela företaget (Besterfield, 2009; Hradesky, 1995; Sandholm, 2008). 

Bergman och Klefsjö (2012) har skapat en modell som kallas Hörnstensmodellen för att 
beskriva de faktorer som bidrar till en framgångsrik kvalitetsstyrning. Dessa hörnstenar 

(faktorer) är: Sätt kunden i centrum, Basera beslut på fakta, Arbeta med processer, Arbeta 
med förbättringar, Skapa förutsättningar för delaktighet samt Utveckla ett engagerat 

ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2012) och flera av faktorerna har benämnts som viktiga av 
författare inom kvalitetsstyrning (Besterfield, 2009; De Feo, 2017; Hradesky, 1995; 

Sandholm, 2008). Vidare framkommer många av de ovan nämnda faktorerna i en 
litteraturgenomgång av Aguilani, Silvestri, Ruggieri & Gatti (2016) som vanligt 

förekommande kritiska framgångsfaktorer inom kvalitetsstyrning. De studier som berör 

kvalitetsstyrning inom tjänsteindustrin visar att de flesta av faktorerna inom 
kvalitetsstyrning fungerar såväl i tillverknings- som tjänsteorganisationer (Prajogo, 2005; 

Talib & Rahman, 2012).  

International Organization for Standardization (ISO) är en internationell organisation som 

framställer standarder för olika ändamål. ISO nämner ett antal principer inom 
kvalitetsstyrning (ISO, 2015a) som i sin helhet är överensstämmande med principer som 

tas upp av andra författare inom kvalitetsstyrning. Nedan beskrivs faktorerna inom 

hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012) med stöd från övriga författare (Aguilani et 
al., 2016; Benner & Tushman, 2003; Besterfield, 2009; De Feo, 2017; Hradesky, 1995; Hsu, 

Tzeng & Wang, 2007; Kassicieh & Yourstone, 1998; Sandholm, 2008) samt från ISO (ISO, 
2015a). Vidare diskuteras ytterligare faktorer och diskussionen mynnar ut i en modifierad 

hörnstensmodell innehållande de faktorer som anses passa studiens syfte. Eftersom 
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Utbildning och träning är den tredje mest nämnda faktorn i tidigare TQM litteratur enligt 
Aguilani et al. (2016) och även nämns av flertalet andra författare inom kvalitetsstyrning 

(Besterfield, 2009; Hradesky, 1995; Kassicieh & Yourstone, 1998; Talib & Rahman, 2010; 
Sandholm, 2008) kommer hörnstensmodellen kompletteras med utbildning och träning. 

Eftersom studien ämnar skapa ökad förståelse kring hur kvalitetsstyrningen ser ut för 

livsmedelsföretag som erbjuder e-handel, vilket inte tidigare studerats, är det av relevans 
att inkludera olika principer inom kvalitetsstyrningsområdet för att inte låta teorin 

begränsa studiens resultat. En ytterligare vanlig faktor som tas upp i 
litteraturgenomgången av Aguilani et al. (2016) samt av Besterfield (2009) är samarbete 

och hantering av leverantörer. Samarbete och hantering av leverantörer är inte en intern 
del av företag och innefattas därmed inte av studiens syfte. Således kommer inte samarbete 

och hantering av leverantörer att behandlas i studien.  

Sätt	kunden	i	centrum	

Den förstnämnda, och den centrala, delen av modellen innefattar att kvalitet skapas först i 

kundens uppfattning av kvalitet. Delen är central eftersom ett kundfokus ska genomsyra 
alla delar i företags kvalitetsstyrning (Bergman & Klefsjö, 2012). Att i sin kvalitetsstyrning 

utgå från ett kundfokus är viktigt enligt flertalet författare (Besterfield, 2009; De Feo, 2017; 
Hradesky, 1995; ISO, 2015a; Sandholm, 2008), ISO (2015a) samt är den näst viktigaste 

framgångsfaktorn enligt litteraturgenomgången av Aguilani et al. (2016). För att skapa 
kvalitet krävs en god förståelse för kundens förväntningar och att företag jobbar med sina 

varor eller tjänster för att uppfylla eller, allra helst, överträffa kundens förväntningar 

(Bergman & Klefsjö, 2012; Besterfield, 2009; ISO, 2015a). Dock är det inte alltid lätt att 
genom exempelvis marknadsundersökningar förstå vad kunder har för förväntningar utan 

det krävs ofta stor inlevelseförmåga för att förstå kundens förväntningar (Bergman & 
Klefsjö, 2012).  

Basera	beslut	på	fakta	

Att Basera beslut på fakta handlar om att mäta och analysera information (Bergman & 

Klefsjö, 2012; ISO, 2015a). Vikten av att ha mätningar i de olika processerna lyfts även fram 

som viktigt i litteraturgenomgången av Aguilani et al. (2016) och av Besterfield (2009) samt 
Hradesky (1995). Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är det viktigt att samla in information 

om kundens önskemål och behov. Genom att basera beslut på den information som samlas 
in kan företag fatta rätt beslut (Bergman & Klefsjö, 2012; Besterfield, 2009; ISO, 2015a; 
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Sandholm, 2008). Kundfokus ska genomsyra de beslut som fattas gällande vilka produkter 
som ska släppas på marknaden (Bergman & Klefsjö, 2012). För att kunna fatta bra beslut 

krävs en förmåga att strukturera och analysera information. Dessutom behövs kunskap att 
skilja verkliga orsaker från naturlig variation och för att göra det kan ledningen använda sig 

av olika diagram, till exempel orsak-verkandiagram och sambandsdiagram (Bergman & 

Klefsjö, 2012).  

Arbeta	med	processer	

En annan viktig faktor är att Arbeta med processer vilket innebär att säkerställa att 
processerna i företaget tillfredsställer kundens behov (Bergman & Klefsjö, 2012; 

Besterfield, 2009). Att arbeta med processer nämns i litteraturgenomgången av Aguilani et 
al. (2016) samt av andra författare (Hradesky, 1995; Sandholm, 2008) och av ISO (2015a). 

En process är en följd av sammanhängande, återkommande aktiviteter som tillsammans 

bidrar till värdeskapande (Bergman & Klefsjö, 2012). Vidare ska processer vara 
standardiserade (Besterfield, 2009). Att anamma ett processtänk gör det lättare att förstå 

hur olika aktörer och aktiviteter tillsammans bidrar till ett resultat. Således möjliggör ett 
processtänk skapandet av en gemensam vision. Vidare är det viktigt att alla aktörer som 

påverkar en process får den information och de riktlinjer som krävs för att kunna arbeta för 
att tillfredsställa företagets kunder (Bergman & Klefsjö, 2012). Enligt Benner och Tushman 

(2003) kan dock arbetet med standardiserade processer hindra innovativt tänkande och 
möjligheten att snabbt förändra sig, speciellt när det gäller stora förändringar i turbulenta 

miljöer. Standardiserade processer skapar produktivitet och passar bäst vid små 

förändringar i stabila miljöer (Benner & Tushman, 2003). En balans mellan 
standardisering av processer och flexibilitet krävs därmed hos företag (Benner & Tushman, 

2003; Hsu et al., 2007).  

Arbeta	ständigt	med	förbättringar	

Då kunders krav konstant förändras och ökar krävs det att företag arbetar med att hela 
tiden förbättra sin verksamhet (Bergman & Klefsjö, 2012). Att arbeta med ständiga 

förbättringar nämns som viktigt av flera författare (Bergman & Klefsjö, 2012; Besterfield, 

2012; Hradesky, 1995; Sandholm, 2008), ISO (2015a) samt i litteraturgenomgången av 
Aguilani et al. (2016). För att kunna möta kunders krav behöver företag vara 

uppmärksamma på hur kraven förändras och förbättra sin verksamhet därefter (Bergman & 
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Klefsjö, 2012; Besterfield, 2009). Vidare ska företaget göra förbättringar som rör både 
externa och interna delar (ISO, 2015a).  

När företag arbetar med ständiga förbättringar är det viktigt att ta sig an förbättringsarbetet 
systematiskt (Bergman & Klefsjö, 2012). PDSA-modellen, som står för Plan, Do, Study, Act, 

har skapats av Deming och används av företag vid förbättringsarbete (Bergman & Klefsjö, 

2012). Det första steget i cykeln handlar om att identifiera vilka förändringar som är 
önskvärda, för att sedan planera utförandet av sagda förändringar (Deming, 2000). I detta 

steg är det viktigt att samla in information som styrker beslutet om en förändring (Deming, 
2000; Bergman & Klefsjö, 2012). Efter att förändringar har identifierats och planerats går 

arbetet vidare till att faktiskt utföra förändringen (Deming, 2000; Bergman & Klefsjö, 
2012). I utförandefasen är det av största vikt att personer inom företaget förstår både varför 

och hur en förändring ska genomföras (Bergman & Klefsjö, 2012). Därefter observeras och 

testas effekterna av förändringen varefter företaget tar lärdom av förändringen (Deming, 
2000). Även om målen med förändringen har uppnåtts, så ska företaget påbörja cirkeln 

igen (Deming, 2000; ISO, 2015b). Vidare är det genom hela förbättringsarbetet viktigt att 
konstant ha ett riskbaserat tankesätt genom alla steg (ISO, 2015b).   

Skapa	förutsättningar	för	delaktighet	

För att lyckas i sitt kvalitetsarbete krävs det dessutom att ledningen jobbar med att skapa 

delaktighet inom företaget (Bergman & Klefsjö, 2012). Både litteraturgenomgången av 
Aguilani et al. (2016) samt Besterfield (2009), De Feo (2017), Hradesky (1995), ISO (2015a) 

och Sandholm (2008) uttrycker vikten av att göra medarbetare mer delaktiga. Genom att 

anställda får ansvar, förtroende och möjlighet att påverka beslut blir de motiverade att göra 
bra ifrån sig (Bergman & Klefsjö, 2012; Hradesky, 1995). Delaktighet skapar med andra ord 

en god cirkel eftersom motiverade anställda bidrar till bättre resultat vilket i sin tur leder 
till att ledningen får ett större förtroende till de anställda och väljer att göra dem ännu mer 

delaktiga (Bergman & Klefsjö, 2012). Delaktighet är essentiellt för att skapa kvalitet och ett 
företag kan inte nå sina kvalitetsmål om de inte involverar medarbetare (De Feo, 2017). 

Bergman och Klefsjö (2012) benämner vidare vikten av medskapande vilket innefattar mer 

än enbart att skapa delaktighet och handlar även om att aktivt bidra till en organisation 
eller en grupp. Även Besterfield (2009) lyfter fram arbete i grupp som en viktig metod och 

menar att arbetsgrupper minskar barriärer mellan anställda (Besterfield, 2009). 	

Utveckla	ett	engagerat	ledarskap	
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Det finns även en hörnsten i modellen som heter Utveckla ett engagerat ledarskap 
(Bergman & Klefsjö, 2012). Aguilani et al. (2016) kommer i sin litteraturgenomgång fram 

till att den vanligaste kritiska framgångsfaktorn i tidigare litteratur är ledarskap och 
involvering av ledningen. Även Besterfield (2009), De Feo (2017), Hradesky (1995), ISO 

(2015a) och Sandholm (2008) beskriver vikten av ett engagerat ledarskap. Ledningen ska 

exempelvis motivera de anställda (Besterfield, 2009; De Feo, 2017; ISO, 2015a). Dessutom 
bidrar ett bra ledarskap, där ledare uppskattar medarbetare både för deras person och 

prestation, till medarbetarnas självkänsla och självförtroende (Bergman & Klefsjö, 2012). 
Vidare ska ledaren skapa förutsättningar för att företagets kvalitetsmål ska kunna uppnås 

(ISO, 2015a). Genom kommunikation mellan organisationsnivåer och engagemang av 
anställda kan kvalitetsmålen uppnås (Bergman & Klefsjö, 2012; ISO, 2015a). Bergman & 

Klefsjö (2012) och Sandholm (2008) menar vidare att målen ska kommuniceras till alla 

medarbetare.  

Utbildning	och	träning	

Aguilini et al. (2016) tydliggör att utbildning och träning är den tredje mest nämnda faktorn 
i tidigare TQM litteratur. Talib & Rahman (2010) kommer fram till att utbildning även är av 

vikt vid kvalitetsstyrning inom tjänsteorganisationer. Besterfield (2009) förklarar att 
utbildning är kostsamt och tidskrävande, men att det trots allt är viktigt att hela personalen 

är utbildad. Han nämner vidare att träning bör vara passande för arbetet med kvalitet 
(Besterfield, 2009). Sandholm (2008) menar att utbildningen ska ha ett fokus på hur 

arbetet ska ske för att uppnå kvalitet på varor och tjänster. Vidare bör utbildning ske 

kontinuerligt och upprepas för att skapa goda resultat (Hradesky, 1995). Kassicieh och 
Yourstone (1998) kommer i sin studie fram till att träning inom kvalitetsstyrning, som är 

anpassad efter de kvalitetsresultat som önskas uppnås, kan leda till minskade kostnader 
och ökade intäkter.  

3.2.2 Kvalitetsstyrning	inom	e-handel	

För att bekräfta att de faktorer inom kvalitetsstyrning som tidigare nämns är relevanta för 

studien, har vi sett till studier som undersökt relevansen av kvalitetsstyrning inom e-
handel. Flera studier bekräftar relevansen av kvalitetsstyrning inom e-handel (Billewar & 

Babu, 2012; Chou, 2001; Doherty et al., 2015). Doherty et al. (2015) kommer fram till fyra 
områden inom kvalitetsstyrning som är viktiga för företag inom e-handeln. Om dessa 

behandlas av företag medför det sannolikt fördelar för dem, menar Doherty et al. (2015). 
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Engagemang och resurser är det första området och innebär exempelvis att ledningen ska 
vara ett stöd för de anställda. Två områden som tas upp handlar om kunden, att Lyssna på 

kunden samt Förklara för kunden.  De handlar om att kunderna och deras förväntningar 
ska genomsyra arbetet samt att information ska vara tillgänglig för kunden. Ständiga 

förbättringar tas även upp av författarna och handlar om förbättringar i processerna. De 

områden som Doherty et al. (2015) nämner är överensstämmande med de delar som 
tidigare tagits upp inom kvalitetsstyrning. Det visar på att tidigare nämnda områden inom 

kvalitetsstyrning enligt Doherty et al. (2015) är relevanta även i en e-handels kontext. 	

Vi har skapat en modell som utgår ifrån Bergman och Klefsjös (2012) hörnstensmodell men 

där Utbildning och träning adderas. Modellen illustreras nedan.  

 

Figur 1: Figur baserad på Bergman och Klefsjö's (2012) Hörnstensmodell 

3.3 Kvalitet	ur	ett	kundperspektiv	

Att sätta kunden i centrum är den centrala delen i hörnstensmodellen och ett företags hela 

kvalitetsstyrning baseras därför på den kunskap som finns om kunden. För att företag ska 
uppnå en hög kvalitet behöver de förstå vad kunder har för förväntningar (Bergman & 
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Klefsjö, 2012). Dock finns det skillnader i kunders preferenser kring en och samma 
egenskap eller vara (Anckar et al., 2002; Bergman & Klefsjö, 2012). Anckar et al. (2002) 

förklarar dessa skillnader med exemplet att vissa kunder föredrar mogen frukt, medan 
andra önskar omogen. Enligt Mortimer et al. (2015) kan även en variation finnas på 

livsmedel när det gäller samma produkt.  

Det finns som tidigare nämnt flera negativa konsekvenser för företag om de inte utgår ifrån 
kunden i sin kvalitetsstyrning. De kan exempelvis riskera att få dåligt rykte eller förlora 

kunder till konkurrenter (De Feo, 2017; Ziethaml, Parasuraman & Berry, 1990) vilket 
innebär kostnader då det är dyrare att attrahera nya kunder än att behålla nuvarande 

(Besterfield, 2009).  

Det är därför av relevans att undersöka vilka faktorer som är av vikt för kunder som handlar 

livsmedel på internet, i enlighet med både syftet till studien och med kvalitetsstyrningens 

tankesätt. Modellerna som presenteras nedan kommer i studien användas som ett underlag 
för att studera vad som kan komma att vara av vikt för kunderna som inte ännu handlat 

mat online.  

3.3.1 Kvalitet	på	e-handel	

Att företag med en e-handel håller en hög kvalitet är essentiellt för deras överlevnad. 

Kunder kräver allt mer från e-handlare och tolererar inte dålig kvalitet i samma 

utsträckning (Ziethaml et al., 2002). Flertalet modeller har utvecklats för att mäta 
tjänstekvalitet i en digital kontext varav E-S-QUAL är namnet på en modell som har blivit 

speciellt uppmärksammad (Yaya, Marimon & Fa, 2012). Modellen är utvecklad för att mäta 
tjänstekvalitet på e-handel, genom att undersöka kunders uppfattningar av kvalitet 

(Parasuraman, Ziethaml & Malhotra, 2005). Kritik mot E-S-QUAL har uppkommit genom 
åren. En fråga är om modellen verkligen är passande i alla kontexter (Yaya et al., 2012). Det 

finns dock författare som testat E-S-QUAL på den digitala mathandeln och kommer fram 
till att faktorerna inom E-S-QUAL är passande inom branschen (Marimon et al., 2010; 

Muhammad et al., 2016; Rafiq et al., 2012).  

Studien utgår därmed från E-S-QUAL och dess fyra dimensioner för att få insikt om vilka 
faktorer kunder värdesätter gällande e-handel av livsmedel. Relevansen av E-S-QUAL ökar 

då flertalet andra författare inom området kvalitet på e-handel samstämmer med 
dimensionerna i modellen (Barnes & Vidgen, 2000; Jiang, Jun & Yang, 2016; Marimon et 
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al., 2010; Muhammad et al., 2016; Rafiq et al., 2012; Santos, 2003; Wolfinbarger & Gilly, 
2003; Yoo & Donthy, 2001). Modellen har dock kompletterats med Design då det är en 

faktor som flera författare beskriver som essentiell när det gäller kvalitet på hemsidan 
(Barnes & Vidgen, 2000; Santos, 2003; Wolfinbarger & Gilly, 2003; Yoo & Donthy, 2001), 

men som inte inkluderas i E-S-QUAL. 

Effektivitet	

Denna faktor innefattar att hemsidan är välorganiserad, enkel och snabb att använda 

(Parasuraman et al., 2005). Vikten av att hemsidan är enkel att använda tas även upp av 
flertalet andra författare (Barnes & Vidgens, 2000; Jiang et al., 2016; Santos, 2003; Yoo & 

Donthu, 2001). Santos (2003) nämner att det ska vara lätt för kunder att navigera sig fram 
på hemsidan, exempelvis genom en sökfunktion där besökare på hemsidan kan söka på en 

viss produkt eller nyckelord. Yoo och Donthu (2001) förklarar att det ska vara enkelt att 

hitta information på hemsidan.  

Hemsidans	tillgänglighet	

Tillgängligheten syftar till att hemsidan fungerar utan problem (Parasuraman et al., 2005). 
Även Santos (2003) tar upp tillgänglighet och förklarar exempelvis att det är viktigt att 

undvika brutna länkar för att hålla hög kvalitet på hemsidan. Enligt Muhammad et al. 
(2010) är hemsidans tillgänglighet viktigast för kunder inom den digitala mathandeln.   

Uppfyllelse	

Uppfyllelse, som handlar om att företaget levererar vad kunden har beställt när de har 

utlovat leverans, är ytterligare en dimension som framställs som viktig (Jiang et al., 2016; 

Parasuraman et al., 2005; Santos, 2003; Wolfinbarger & Gilly, 2003). Uppfyllelse har stor 
betydelse för lojaliteten och köpkraften hos kunder på den digitala mathandeln (Marimon 

et al., 2010). Vidare menar Marimon et al. (2010) och Rafiq et al. (2012) att uppfyllelse är 
den allra viktigaste aspekten inom den digitala mathandeln för att skapa kvalitet.  

Sekretess	

Sekretess tas upp som en viktig dimension av flera författare (Jiang et al., 2016; 

Parasuraman et al., 2005; Santos, 2003; Wolfinbarger & Gilly, 2003; Yoo & Donthu, 2001). 

Dimensionen innebär att företaget behandlar kunduppgifter med sekretess (Parasuraman 
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et al., 2005). Rafiq et al. (2012) förklarar dock att sekretess snarare är något som tas för 
givet än något som skapar kvalitet när det gäller den digitala mathandeln, det vill säga att 

sekretess kan ha en negativ effekt på kvaliteten om den inte uppfylls men inte en positiv. 
Dock kommer Muhammad et al. (2016) i sin studie fram till att sekretess är en av de 

viktigaste faktorerna för att skapa kvalitet vid e-handel av livsmedel.  

Design	

Design tas ej upp av Parasuraman et al. (2005) men av flertalet övriga författare (Barnes & 

Vidgens, 2000; Santos, 2003; Wolfinbarger & Gilly, 2003; Yoo & Donthu, 2001). Design 
syftar till vikten av utseendet (Santos, 2003) och designen (Wolfinbarger & Gilly, 2003; Yoo 

& Donthy, 2001) på hemsidan. Barnes & Vidgens (2000) benämner designen som den 
visuella upplevelsen kunden får vid besök av hemsidan. Enligt Santos (2003) uppskattar 

besökare på en hemsida illustrativa bilder. 

	

3.3.2 Kvalitet	på	tjänster	

Tjänster är ofta likvärdiga i sin karaktär och konkurrerande företag erbjuder många gånger 

samma typer av tjänster (Zeithaml et al., 1990). För att differentiera sig från konkurrenter 
krävs därmed något ytterligare av företagen, som exempelvis att den som levererar tjänsten 

är trevlig, involverad och uppmärksam (Zeithaml et al., 1990). Dessutom är det svårt att 

mäta tjänstekvalitet, jämfört med varukvalitet, eftersom en tjänst exempelvis är 
immateriell. Svårigheten att mäta tjänstekvalitet gör det viktigt att ta reda på kundernas 

uppfattningar om kvalitet, eftersom det annars kan vara svårt för företag att veta vilken 
standard som ska hållas (Parasuraman, Ziethaml och Berry, 1988).  

Parasuraman et al. (1988) har formulerat ett verktyg som kan användas för att bättre förstå 
kundens förväntningar på tjänster. Verktyget kallas SERVQUAL och består av en 

uppsättning av dimensioner vilka påverkar kundens upplevda kvalitet av tjänster 
(Parasuraman et al., 1988). SERVQUAL består av dimensionerna; Materiella faktorer, 

Pålitlighet, Mottaglighet, Försäkran och Inlevelseförmåga. Det beskrivs i en 

litteraturgenomgång av Ladhari (2009) att SERVQUAL har testats flera gånger sedan 
artikeln om verktyget ursprungligen publicerats, och det har visat sig relevant i många olika 

tjänsteföretag.  
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Relevansen av dimensionerna inom SERVQUAL kan dock, enligt Cronin och Taylor (1992), 
skilja sig mellan branscher. I studien visar det sig finnas skillnader mellan låg- och 

höginvolveringstjänster, där dimensionerna i SERVQUAL visat sig ha mindre relevans i 
låginvolveringstjänster, exempelvis snabbmat. På grund av skillnader mellan branscher 

rekommenderar Cronin och Taylor (1992) och Finn och Kayande (2004) företag att fundera 

över branschens individuella dimensioner inom tjänstekvalitet. Finn och Kayande (2004) 
rekommenderar en modifiering av modellen genom att lägga till eller ta bort faktorer för att 

passa ändamålet.  

SERVQUAL används ofta i tjänster där personlig kontakt ingår (Parasuraman et al., 2005), 

vilket det till viss del gör vid e-handel. Då personlig kontakt inte ingår i E-S-QUAL 
kompletteras modellen ytterligare för att passa studiens syfte. Det finns såväl likheter som 

olikheter mellan E-S-QUAL och SERVQUAL. Exempelvis fyller Pålitlighet från SERVQUAL 

och Uppfyllelse från E-S-QUAL ett liknande syfte i modellerna, eftersom båda innefattar att 
leverera rätt saker i rätt tid. Övriga delar i SERVQUAL ingår inte i E-S-QUAL och således 

har Bemötande skapats som utgår från dimensionerna Materiella faktorer, Mottaglighet, 
Försäkran och Inlevelseförmåga för att komplettera E-S-QUAL med personlig kontakt. 

Vidare menar Van Iwaarden, Van der Wiele, Ball och Millen (2003) att dimensionerna i 
SERVQUAL är passande även i en digital kontext. Dessutom tar Jiang et al. (2016) upp en 

faktor som kan liknas med mottaglighet, försäkran och inlevelseförmåga och som är 
passande vid e-handel. Det styrker ytterligare beslutet att addera bemötande till modellen.  

Bemötande	

Bemötande är skapad utifrån faktorer som ingår i verktyget SERVQUAL (Parasuraman et 
al., 1988). Bemötande inkluderar här sådant som hur trevlig, tillmötesgående och hjälpsam 

personalen är. Att personalen är kunnig och uppfattas som serviceinriktad anses också vara 
viktigt. Utöver det ingår hur mycket individuell uppmärksamhet kunder får av personalen 

(Parasuraman et al., 1988). 

3.3.3 Kvalitet	inom	den	digitala	mathandeln	

När det gäller specifikt för den digitala mathandeln så finns författare som instämmer i 
flera av delarna som tagits upp ovan i kapitlet Kvalitet ur ett kundperspektiv. Chung et al. 

(2016) menar att pålitlighet, som kan liknas med uppfyllelse, är av högst vikt för kunder 
som handlar livsmedel på internet. Vidare beskriver Ramus och Nielsen (2005) att bland de 
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som inte handlat på internet finns osäkerheter kring säkerheten i betalningsmetoder samt 
kring att ge ut sin personliga information på en hemsida, vilket kan liknas vid sekretess. 

Vidare tar författarna upp att kunder anser att det är viktigt att få hem alla de varor de 
beställt (Ramus & Nielsen, 2005), det vill säga att företaget levererar vad de utlovat. 

Kunder tycker dessutom att det ska vara lätt att navigera runt på hemsidan (Tanskanen et 

al., 2002), vilket kan liknas vid effektivitet som nämnts tidigare.  

Kvaliteten på e-handel bedöms till största del utifrån resultatet av tjänsten (Grönroos, 

2015). Resultatet kan i det här fallet ses som varorna, vilket skapar ett intresse för 
kvaliteten på varor och hur den skapas. Det är till stor del genom varornas kvalitet som 

kunder bedömer kvaliteten på e-handel, vilket gör det viktigt för företag att ha kunskap om 
hur kunder bedömer varans kvalitet. Flera författare har diskuterat vikten av varans 

egenskaper inom den digitala mathandeln (Anckar et al., 2002; Ramus & Nielsen, 2005; 

Tanskanen et al., 2002; Wilson-Jeanselme & Reynolds, 2006) som exempelvis varans pris 
och varans standard. Flertalet författare nämner även produktinformation (Lim, Widdows 

& Hooker, 2009: Tanskanen et al., 2002; Zott, Amit & Donlevy, 2000) och utbud (Anckar 
et al., 2002; Jiang, 2016; Ramus & Nielsen, 2005; Tanskanen et al., 2002). Nedan 

inkluderas även författare som instämmer med de faktorer som författare inom den digitala 
mathandeln nämner, men som inte studerat specifikt den digitala mathandeln. 

Pris	

Anckar et al. (2002) menar att kunder ej är lika priskänsliga när det gäller digitala 

matbutiker som fysiska butiker, bland annat på grund av den bekvämlighet som den 

digitala matbutiken erbjuder. Både leveranskostnader och priset på varan tas upp av 
Wilson-Jeanselme och Reynolds (2006) som mindre viktiga aspekter för kunder som 

handlar online. Ramus och Nielsen (2005) förklarar dock att kunder har en tro att priset 
generellt är lägre vid e-handel av livsmedel än av handel i fysisk butik. 

Utbud	

Flera författare beskriver att utbudet av produkter spelar en viktig roll för kunder vid e-

handel (Jiang, 2016) och vid den digitala mathandeln (Anckar et al., 2002; Ramus & 

Nielsen, 2005). Anckar et al. (2002) beskriver att utbudet av varor vid digitala mataffärer 
framförallt är eftertraktat i områden där det är långt till närmaste stora matbutik. Vidare 
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menar Tanskanen et al. (2002) att ett stort sortiment bidrar till framgång för företag inom 
den digitala mathandeln. 

Varans	hållbarhet	och	felfrihet	

Ramus och Nielsen (2005) diskuterar oron hos kunder att handla färskvaror på internet. 

Oron kan grunda sig i att kunder inte vet hur varan har transporterats eller hanterats 

(Ramus & Nielsen, 2005). Munson, Tiropanis och Lowe (2017) hävdar emellertid att det 
trots allt inte finns en motvilja att handla färskvaror online, utan att det handlas mer 

färskvaror digitalt än i fysisk butik. Tanskanen et al. (2002) förklarar att kunder vill 
försäkra sig om att standarden på färskvaror är lika hög när de handlar på internet som i 

fysisk butik. Om de är säkra på att standarden är lika hög, finns ingen motvilja hos kunder 
att handla färskvaror på internet (Tanskanen et al., 2002). Det finns en rädsla bland kunder 

inom den digitala mathandeln för att varor överlag inte har en hög standard (Ramus och 

Nielsen, 2005).  I en artikel av Wilson-Jeanselme och Reynolds (2006) tas varans standard 
upp som en av de viktigaste faktorerna för kunder som handlar livsmedel på internet.  

Bergman & Klefsjö (2012) tar upp olika kvalitetsdimensioner kopplat till varor generellt. De 
tar bland annat upp begreppet felfrihet, det vill säga att varan är felfri vid köpet, som viktigt 

för att skapa hög kvalitet för kunden (Bergman & Klefsjö, 2012). Vidare tar Bergman & 
Klefsjö (2012) upp hur lång livslängd eller hållbarhet varan har, beroende på vad kunden 

värdesätter, som en kvalitetsdimension på varor. 

Produktinformation	

Det finns även författare som tar upp produktinformation som en viktig aspekt vid digital 

mathandel.  Det ska vara enkelt för kunden att hitta information om varorna på hemsidan 
menar Tanskanen et al. (2002). Vidare menar han att information om produkter är ett 

baskrav för att företag inom den digitala mathandeln ska kunna nå framgång (Tanskanen et 
al., 2002). Kunder som handlar på e-handel vill ha information om priser och produkter 

(Zott et al., 2000). Eftersom kunder vanligtvis använder sina sinnen för att avgöra 
standarden på livsmedel krävs omfattande information om exempelvis näringsinnehåll och 

ursprungsland på hemsidan (Lim et al., 2009). 
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3.4 Sammankoppling	teoretisk	referensram	

De ovanstående presenterade modellerna kommer tillsammans att bilda studiens 
analysmodell. Kvalitetsstyrning är studiens primära teoretiska beståndsdel. Först var 

definitionen av kvalitet nödvändig att reda ut, både på grund av att den varierar mellan 

olika författare men även eftersom att skapa kvalitet är målet med kvalitetsstyrning. Vi har 
vidare sett till flertalet författare inom kvalitetsstyrning för att skapa förståelse för 

begreppets innebörd.  

Den översta delen i analysmodellen symboliserar kvalitetsstyrningen och dess 

beståndsdelar. Delen av modellen har syftet att vara underlag för att ta reda på hur 
livsmedelsföretagen som erbjuder e-handel arbetar med kvalitetsstyrning för att svara på 

frågeställningen ”Hur ser kvalitetsstyrningen ut för svenska livsmedelsbutiker som 
erbjuder e-handel?”. Många författare tar upp likvärdiga faktorer som de från Bergman och 

Klefsjö’s (2012) hörnstensmodell som vi utgått från, vilket bekräftar relevansen av 

modellen. Vi har dock funnit faktorer som skiljer sig från de i hörnstensmodellen, till 
exempel utbildning, som tagits upp av många författare inom kvalitetsstyrning (Aguilini et 

al., 2016; Besterfield, 2009; Hradesky, 1995; Kassicieh och Yourstone, 1998; Talib & 
Rahman, 2010).  

Kvalitetsstyrning är ett brett koncept och kan användas i olika typer av företag (Bergman & 
Klefsjö, 2012). Vi gjorde därför valet att undersöka vad som skrivits gällande 

kvalitetsstyrning inom tjänsteorganisationer och e-handel, för att utforska om Bergman och 

Klefsjös (2012) hörnstensmodell kan appliceras i vår studie. Vad gäller kvalitetsstyrning för 
tjänsteorganisationer visade sig flera faktorer vara liknande de ursprungliga. 

Kvalitetsstyrning inom e-handel visade sig dock vara ett relativt outforskat område men vi 
fann en studie vilken tog upp faktorer som var överensstämmande med hörnstensmodellen 

(Doherty et al., 2015).  

En ytterligare anledning till att utöka modellen grundar sig i viljan att skapa en bra 

förutsättning för att kunna samla in så mycket information som möjligt för att kunna 

kartlägga kvalitetsstyrningen hos livsmedelsföretagen. Detta eftersom den digitala 
mathandeln inte har undersökts i avseende om kvalitetsstyrning förut, vilket gör att vi inte 

vill gå miste om intressanta analyser som kan göras. 



 

 

38 

 

Den andra delen av studiens analysmodell ska ligga till grund för kundperspektivet och för 
att besvara studiens andra frågeställning som lyder ”Vilka förväntningar har kunder på 

den digitala mathandeln och hur väl uppfyller svenska livsmedelsbutiker dessa?”. Valet att 
inkludera ett kundperspektiv grundas i att kundens förväntningar är centrala i 

kvalitetsstyrningen. För att undersöka kundens förväntningar på den digitala mathandeln 

har modellen E-S-QUAL, som är lämplig för e-handel, använts. SERVQUAL som är 
passande för tjänster har även till viss del inkluderats för att fånga upp den del som E-S-

QUAL inte berör. I den digitala mathandeln sker ett fysiskt möte mellan kunden och 
leverantören som E-S-QUAL inte inkluderar, vilket SERVQUAL gör. Därför har E-S-QUAL 

kompletterats med fyra faktorer från SERVQUAL som av oss benämns som bemötande. De 
övriga aspekterna som tagits upp av författare som skrivit om digital mathandel ingår då de 

rör studiens specifika område. Faktorerna ingår med syftet att ta reda på vilka faktorer som 

potentiella kunder värdesätter vid digital mathandel.  

Vid bearbetning av teorin kunde vi utläsa att kundteorin kunde kategoriseras till tre 

områden inom e-handeln. Dessa benämns som Hemsidan, Beställning till leverans och 
Varor i vår analysmodell. Analysmodellen är utformad med kvalitet ur ett 

styrningsperspektiv överst i modellen och kvalitet ur ett kundperspektiv längst ner. De pilar 
som går från Kunden i centrum ut mot de olika faktorerna i styrningsdelen av modellen 

illustrerar att ett kundfokus ska genomsyra alla faktorer. Pilen från kundperspektivet till 
kvalitetsstyrningen symboliserar kundernas förväntningar på den digitala mathandeln. 

Pilen från kvalitetsstyrningen till kundperspektivet symboliserar hur företagets 

kvalitetsstyrning påverkar om förväntningarna uppfylls. Ambitionen med analysmodellen 
är att bidra med en modell som är passande för den specifika branschen digital mathandel.  
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Figur 2: Studiens analysmodell 
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4. Empiri	

I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet som framkommit utifrån studiens 
intervjuer. Det empiriska materialet presenteras varje fallföretag för sig och utifrån den 

modifierade hörnstensmodellen som utgör styrningsperspektivet i studiens analysmodell. 

Därefter följer det empiriska materialet som insamlats från kunder uppdelat utifrån 
kunddelen i studiens analysmodell. Det empiriska materialet ligger till grund för studiens 

analys. 

4.1 Kvalitet	ur	ett	styrningsperspektiv	

4.1.1 ICA	Maxi	Linköping	

ICA Maxi Linköping (ICA) har haft en e-handel i nästan tre år berättar Johan som är 
butikschef på ICA. De var den allra första ICA-butiken i hela Sverige med att erbjuda en e-

handel. Han upplever att arbetet med e-handeln påbörjades eftersom de såg en stor 
affärsmöjlighet i e-handeln och ville därmed inte stå utanför. Det krävdes omfattande 

arbete inför lanseringen. ICA har ett maximalt antal order som är möjliga per dag. Johan 
menar att de relativt ofta uppnår maxantalet vilket gör att kunden får vänta på sin order. 

Det har att göra med den stora ökningen som skett inom e-handel av livsmedel senaste 
åren. Han uttrycker sig som följande: 

“Det är tyvärr vi som sätter begränsningarna. Kunderna önskar mer!” - Johan. 

Linda, butiksmedarbetare på ICA som jobbar med e-handeln på daglig basis, upplever 

också att de ofta uppnår full kapacitet. Således är de tvungna att tacka nej till kunder som 
vill börja handla på e-handeln, något Linda hoppas kommer förändras snart.  

Definition	av	kvalitet	

På frågan om en kvalitetsdefinition finns på ICA hänvisar Johan till en 

kvalitetsspecifikation som används av alla delar inom ICA och berättar att den gäller för e-
handeln också. Definitionen är enligt Johan att de ska göra varje dag lite enklare för sina 

kunder. Linda hänvisar efter frågan om en kvalitetsdefinition till att de på ICA ska vara 

kundens ögon när de plockar varor inom e-handeln.  
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Sätt	kunden	i	centrum	

Det framgår tydligt under intervjun med Johan att kunden är viktig i kvalitetsarbetet på 

ICA. På frågan om vem som avgör om en hög kvalitet har uppnåtts svarar han självsäkert: 

“Det är kunden! Absolut, vi kan tycka vad vi vill men om inte kunden tycker det är 

kvalitet så är det inte kvalitet liksom.” - Johan 

Att kunden är en viktig utgångspunkt framgår under upprepade tillfällen under intervjun. 

Exempelvis uttrycker Johan att det är kundens synpunkter som hela kvalitetsarbetet bygger 

på. Linda upplever, till skillnad från Johan, att det är plockare som avgör om kvalitet 
uppnåtts.  

Johan är övertygad om att sortimentet är det som kunden värdesätter högst. Han berättar 
dock att hela sortimentet som finns i butiken inte erbjuds online i nuläget. Som näst 

viktigast nämner Johan pris. Linda hävdar att det som kunder värdesätter högst är att få en 
komplett påse, eftersom kunden kan ha planerat en middag och därmed har ett behov av att 

få alla ingredienser. Dock upplever Linda att kunden tycker att det är mindre viktigt att få 

exakt rätt märke på varorna och att kunden därmed skulle kunna tänka sig 
ersättningsvaror. Vidare menar hon att det även är något mindre viktigt för kunden att få 

varorna i exakt rätt tid, framförallt när de själva hämtar varorna. Det är något hon upplevt 
själv när hon arbetat med e-handeln.  

“När det blir kö så kan jag själv tänka; ‘Stackars människor, nu får de sitta i kö 

och vänta’, men sedan när de kommer fram är de alltid så himla glada! Vi har 

verkligen de gladaste kunderna. Tar det 5 minuter extra, så sitter de i bilen och 

kollar telefonen. De slapp ju ändå gå in i butiken och trängas bland alla med tre 

småbarn liksom, det kan ju ta ett tag.” - Linda 

Johan har svårare att svara på vilka aspekter han tror är mindre viktiga för kunden. Efter 
en stunds fundering nämner han att det troligtvis är tiden vid utlämning av varor som inte 

är särskilt viktigt för kunden. Det är om kunden väljer att hämta sina varor hos ICA. Han 

förklarar vidare att han inte tror att det spelar så stor roll om det tar några sekunder eller 
minuter för kunden att få sin mat.  

 

 



 

 

43 

 

Basera	beslut	på	fakta	

Johan upplever att ICA samlar in information som de sedan använder när de fattar beslut. 

Han nämner att de gör flertalet olika mätningar och att dessa görs ofta. Många mätningar 
har tydliga kopplingar till kunden. Ett nyckeltal som mäts är till vilken utsträckning kunden 

får de varor de faktiskt har beställt. Vidare berättar Johan att ICA mäter hur ofta varorna 

behöver ersättas på grund av att ursprungsvaran är slut. Han förklarar att om en ersättning 
behöver göras så beror det på interna faktorer, det vill säga hur de arbetar med inköp i 

butiken. Johan menar att kunden tänker som följande: 

“Om man har valt att man vill ha Pasta Penne från Kungsörnen så är det ju det 

man vill ha.” - Johan 

De utför även årliga kundundersökningar där de frågar befintliga kunder vad de tycker om 

e-handeln. Även vid leveranstillfället och via e-post har kunden möjlighet att förmedla sina 
synpunkter och önskemål.  

Internt mäts varje avdelning på ICA mot måltal som exempelvis hur många tomma platser 

som finns på butikshyllorna. De tomma platserna kan påverka om kunden kan få den 
beställda varan eller inte. Johan betonar även vikten av att kunden får alla varor som är 

beställda och menar vidare att det är det som skapar kvalitet för kunden. Johan förklarar 
även att benchmarking sker mot andra butiker.  

Ibland är det svårt att följa upp de gjorda mätningarna och veta vad något beror på, 
upplever Johan. Han menar att svårigheterna ligger i att veta vad som orsakar ett problem 

och därmed kunna fatta beslut utifrån rätt underlag. Enligt Linda finns det tillfällen då ICA 
tagit beslut att köpa in redskap till plockare som ej varit användbara. Hon säger att de som 

skickat redskapen knappt vet vad de ska användas till.  

Arbeta	med	processer	

Det visar sig finnas många olika processer som är viktiga vid ett arbete med e-handel. 

Johan beskriver sortiment och inköp som viktiga processer. Även schemaläggningen måste 
fungera för att säkerställa att det finns personal som kan arbeta med e-handeln. Vidare 

nämner han den uppföljning som sker efter leverans. 
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Kundbeställning och plockning är även två processer som Johan nämner. Plockningen sker 
separat inom olika områden och Linda förklarar att de går ett extravarv efter plockning för 

att se om slutsålda varor har kommit in till butiken. 

“För om till exempel fläskfilé och tacokrydda var slut, då är det ju kanske för att 

varorna inte kommit ut på hyllan, eller för att leveransen inte kommit. Då tar vi 

alltid ett extravarv och kryper runt på lagret och letar och, ja men gör verkligen 

allt för att kunderna ska få sina varor.” - Linda 

ICA använder ett externt företag för leverans. Tidsintervallet, inom vilket leverans sker till 

kund, är två timmar i taget. Leverantören möter kunden under endast 50 sekunder men 

Johan menar att det är ett kort men viktigt möte. Han förklarar vidare att det är viktigt att 
kunden inte behöver vänta på sina varor.  

På frågan om vilken process de fokuserar främst på svarar Johan att det är inköpsprocessen 
och förklarar vidare att det är den som avgör om kunden blir nöjd i slutändan, beroende på 

om de har varorna eller ej. Linda menar, till skillnad från Johan, att den viktigaste 
processen är plockningen. Hon utvecklar sitt resonemang med att säga att det är viktigt att 

de är noggranna och effektiva när de plockar. 

Johan berättar även att det finns instruktioner kring hur arbetsuppgifter i processerna ska 
utföras och det finns ingen anledning till att göra på något annat sätt. Det beror på att 

arbetssättet redan har använts och fungerar bra medan andra arbetssätt inte har uppfyllt de 
önskade målen. Linda menar att det finns tydliga riktlinjer att följa, exempelvis riktlinjer 

om utgångsdatum. Hon nämner att mjölken bör ha minst sex dagars hållbarhet och kött 
fyra dagar. Dock berättar hon att de ibland gör avvägningen att trots allt bryta mot 

riktlinjerna, men informerar då alltid kunden om det. Det kan handla om att kunden 

beställt något till en middag och att en viktig ingrediens fattas. 

“Är det en kund som handlar massa taco-grejer och det är tre dagar datum på 

köttet så kan vi ibland plocka det ändå och skriva en lapp och informera om att 

det är kortare datum. Oftast vill kunden ha det. Man får själv [som plockare] 

avgöra om det nu skulle vara lite kortare datum ifall det ändå är viktigare för 

kunden att få varan än att inte få någon alls.” – Linda 
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Arbeta	ständigt	med	förbättringar		

ICA satsar mycket på att lösa saker som kan bli eller redan är ett problem, berättar Johan. 

Han menar att förbättringar ofta sker kring e-handeln och andra interna delar på ICA. 
Exempelvis meddelar de ofta dataingenjörerna om saker som de tycker borde förbättras i e-

handelssystemet. Johan berättar att de satsar på att hemsidan ska vara enkel för kunden 

eftersom de har noterat att sådana förbättringar behövs. Han upplever även svårigheter 
med att framställa livsmedel på ett korrekt sätt, framförallt på grund av den stora variation 

livsmedel har i exempelvis storlek. Linda håller med om att det sker små förbättringar hela 
tiden, framförallt gällande hemsidan. 

Ett förbättringsarbete initieras oftast av att kunden påpekat något som borde förbättras, 
menar Johan. Han menar dock att det är svårt att förklara ett exakt tillvägagångssätt vid 

förbättringarna eftersom det kan se olika ut beroende på vilket problem det gäller. Linda 

poängterar att förbättringar ofta initieras av att de under tidens gång upptäcker 
förbättringsmöjligheter. Johan berättar vidare att de arbetar efter standardiserade 

arbetsblad för att se hur saker bör vara men lägger till att de inte alltid fungerar i alla 
situationer. Då får de lösa problemet på bästa möjliga vis. Om en avvikelse upptäcks i 

någon process försöker ICA hitta vart felet uppkommit. Johan berättar att de sedan gör om 
arbetet på rätt sätt. Avslutningsvis ser de om utfallet blivit bättre genom att kontrollera att 

avvikelsen inte upprepar sig.  

En annan förbättring som nämns av Johan är valet att anlita ett externt utköringsbolag 

istället för att leverera varorna själva. Linda förklarar att utkörningen blev för kostsam och 

tidskrävande när de körde ut varorna själva. Johan beskriver situationen på följande vis:  

“Vi är bäst i butik och inte bra på att köra bil. Det har vi upptäckt flera gånger, 

tyvärr.” - Johan 

Johan berättar även att om ett problem har uppstått så försöker de vara snabba med en 

lösning. De brukar vanligtvis inte låta fel uppstå för många gånger men han poängterar att 
det i vissa fall är svårt då de uppstår utom deras kontroll. Ett exempel kan vara att lastbilen 

inte kommer som den ska.  
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Skapa	förutsättningar	för	delaktighet	

På frågan om anställda har möjlighet att påverka beslut är svaret från Johan att det beror 

på situation. I e-handelssystemet är det svårt att kunna påverka något eftersom det sköts 
centralt. Han förklarar vidare att när det gäller interna beslut som rör butiken får anställda 

absolut vara med och påverka, och att de kan göra på ett helt annat sätt imorgon om de tror 

att det blir bättre. Ett exempel på när en medarbetare har kunnat påverka något handlar 
om plockningen. Johan förklarar att tidigare plockade varje anställd en order vardera. 

Medarbetare gav förslaget att förändra så att varje medarbetare bara plockar en sak, 
exempelvis enbart torrvaror, för att det skulle gå snabbare. Johan betonar att förslaget har 

varit mycket värdefullt för dem och att det har gjort att det går betydligt snabbare. Linda 
instämmer med Johan om att anställda har möjlighet att komma med förslag och påverka 

beslut. Hon upplever att anställda ofta ger förslag som underlättar och effektiviserar deras 

arbete. Ett exempel som Linda ger är när de föreslog att köpa en extra hylla till tyngre 
varor, vilket hon menar förenklade plockarnas arbete. 

Johan förklarar att medarbetare på ICA tillhör olika avdelningar och att medarbetarna är 
tillsammans med sin avdelning hela dagen när de utför sitt arbete. Inom gruppen kan de 

hjälpas åt med saker. Linda menar att de är ett tight gäng som har kul på jobbet och hjälps 
åt, även mellan butiker och avdelningar. Linda förklarar att andra ICA-butiker som nyligen 

infört en e-handel ibland ringer till deras butik när de stöter på problem för att få tips. Då 
hjälper de gärna till, säger Linda. Även Johan menar att det finns ett utbrett samarbete 

inom ICA-koncernen, exempelvis stöttar den centrala organisationen butikerna med svar 

på frågor. Inom koncernen hjälps de även åt genom att dela med sig av värdefull 
information till varandra. E-handelsansvariga på olika ICA-butiker anordnar kontinuerligt 

möten där de utbyter nyttig information, menar Johan. 

Utveckla	ett	engagerat	ledarskap	

När vi frågar Johan vilken roll han har för att leda kvalitetsarbetet svarar han att lyhördhet 
är en viktig ingrediens i chefsarbetet. Han berättar vidare att lyhördhet är viktigt både 

gentemot kunder och medarbetare. Det är viktigt att vara uppmärksam på om kunden är 

nöjd eller inte. Finns det ett problem så menar Johan att han agerar direkt för att lösa 
problemet. Det gäller att se vad problemet grundar sig i för att kunna lösa det. Även Linda 

anser att cheferna är lyhörda. Hon berättar att cheferna lyssnar på anställda och deras 
förslag. När det kommer till kvalitetsmål menar Johan att ICA:s kvalitetsmål är att 
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säkerställa att varje kund får alla de varor som beställts. Det som Linda upplever är målet är 
att de ska öka sin kapacitet så att alla de kunder som vill handla på ICA:s e-handel ska 

kunna göra det.  

Utbildning	och	träning	

När en anställd ska börja arbeta med e-handeln på ICA finns det mycket 

utbildningsmaterial att ta del av. Det kan handla om att läsa information eller titta på filmer 
som instruerar anställda hur de ska arbeta med e-handeln. Johan förklarar att det är viktigt 

att anställda är insatta för att kunna svara på frågor som kan uppkomma i det dagliga 
arbetet med e-handeln. Linda upplever inte att det finns särskilt många utbildningar. 

Däremot berättar hon att de lägger stor vikt vid upplärning av nyanställda. Det kan pågå 
under lång tid och under upplärningen lär de sig att kolla noga på varje vara. Det ges även 

tips på hur kvaliteten på varorna kan säkerställas, menar Linda. 

4.1.2 Coop	Linköping	och	Norrköping	

Den e-handelsansvariga på Coop i Linköping och Norrköping (Coop), Jessica, förklarar att 
e-handeln på Coop i Norrköping började redan för tio år sedan. Det var dock först för två år 

sedan som Coop i Linköping lanserade sin e-handel. I samband med lanseringen i 
Linköping gjordes även en större satsning på Norrköpings e-handel, menar Jessica.  

Plockningen på Coop sker idag av ett externt företag, Samhall. På Samhall jobbar Per som 

plockare och Linda som driftledare för e-handeln i Linköping. Linda förklarar att e-handeln 
tidigare bara hade företagskunder och att de först på senare tid börjat sälja till 

privatkunder. Det krävdes år av jobb, enligt Jessica, för att lansera e-handelsportalen. Hon 
förklarar att de inte brukar nå maximala antalet order per dag trots att e-handeln vuxit så 

snabbt, även om det stundtals är väldigt nära.  

Definition	av	kvalitet	

Frågan om Coop har någon specifik definition av kvalitet verkar vara svår att svara på för 
både Jessica och de två anställda som intervjuats, Linda och Per. Jessica hänvisar efter viss 

tids fundering till Coops färskvarugaranti som innefattar att kunder får dubbelt tillbaka om 

de inte är nöjda. Linda och Per har ingen vetskap om huruvida Coop har någon specifik 
definition av kvalitet.  
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Sätt	kunden	i	centrum	

Jessica är övertygad om att det är kunden som avgör om kvalitet uppnåtts och både Linda 

och Per svarar överensstämmande. Målet med kvalitetsarbetet på Coop är enligt Jessica 
framförallt att kunden ska vara nöjd med sina varor. Om de inte är nöjda så får kunderna 

ersättning, förklarar hon. Per säger att om kunden är nöjd så är de anställda nöjda.  

På frågan om vilka aspekter kunden uppskattar mest svarar Jessica att det viktigaste är att 
kunden får alla varor som beställts och att varorna är fräscha samt håller hög kvalitet. 

Jessica förklarar innebörden av bra kvalitet som att varor ska ha en bra hållbarhet och 
levereras ska ske utan defekter. Per och Linda instämmer i att varorna bör vara fräscha och 

ha en bra hållbarhet men hävdar vidare att punktlighet i leverans är viktigt. Per berättar att 
Coops tidsintervall vid leverans är två timmar. Vidare tror Jessica att priset spelar minst 

roll för kunder och förklarar att de är beredda att betala extra för den service de får när de 

handlar på internet. Här är Linda och Per oeniga med Jessica och tror att märket på varan 
är minst viktigt för kunder. Per förklarar vidare att kunden har möjlighet att markera om de 

kan tänka sig en ersättningsvara på hemsidan. 

Basera	beslut	på	fakta	

När det gäller att ta reda på om kunder är nöjda förklarar Jessica att de ibland ringer till 
befintliga kunder för att ta reda på vad de kan förbättra. Hon nämner även kundtjänst som 

ett sätt att samla in information om kunder. Kunders klagomål registreras och utifrån 
klagomålen kan de få information som de kan använda vid beslutsfattande. Det är inte bara 

kundklagomål som Coop mäter, utan Jessica berättar att de två gånger i veckan mäter 

temperaturer i kylar och frysar. Dessutom upplever Jessica att de finner inspiration från 
andra butiker inom Coop.  

Arbeta	med	processer	

Kortfattat skulle Jessica beskriva de olika processerna inom Coops e-handel som inköp, 

orderingång, orderöverföring, plockning, lagring och slutligen utkörning. Vid inköp av 
varor förklarar Jessica att dagen efter att en vara kommit till butik är den tillgänglig för 

kunden att handla på hemsidan. När en vara är slutsåld ligger den kvar i systemet i nio 

dagar om inte personalen ändrar det manuellt. Vid plockning lägger personalen in ordern i 
en handdator för att sedan kunna plockas. Efter detta ställs varorna i kyl och frys innan de 
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hämtas av chaufförer för att köras ut till kund. Chaufförerna kontrollerar en extra gång att 
orderna är kompletta, lastar bilarna och kör sedan ut till kund. Jessica berättar att kunder 

inte kan hämta varorna i butik. 

Jessica berättar att om hon måste välja en process som är den allra viktigaste så är det 

plockningen, det vill säga att kunderna får det som är beställt till rätt kvalitet. Vidare menar 

Jessica att de även önskar att korta ner leveranstiden från två timmar till en. Per förklarar 
att han som arbetar som plockare främst fokuserar på att plockningen ska vara komplett. 

Allt ska ha bra datum samt vara bra packat. På Coop får mejerivaror med minst fem dagar 
kvar till utgångsdatum plockas. Han förklarar vidare att mjuka varor inte placeras längst 

ner. När det kommer till frukt och grönt bedömer varje plockare vad som ska plockas. Per 
beskriver att de vrider och vänder på allt för att se att det inte är skadat. Då det inte finns en 

standard för hur frukten ska se ut menar han att det kan vara problematiskt att veta vad 

han ska plocka.  

Jessica beskriver att plockare från Samhall har många riktlinjer. Det finns riktlinjer för allt; 

riktlinjer för lunchrummet, hur de går på rast, om de packar i plast- eller papperspåsar. Alla 
steg går hon igenom noggrant med de anställda på Samhall. Jessica förklarar att det är 

smidigt att jobba med Samhall eftersom de gör som de blir tillsagda. När det gäller 
plockningen förklarar Jessica att en order kan vara markerad antingen grön, när den är 

fullständig, eller röd, om den ej är fullständig. Om ordern är markerad röd ska den 
kontrolleras av en kontrollperson, för att se vad som är fel. Per poängterar att Jessica ofta 

förklarar vikten av att inte skicka iväg röda order, eftersom kunder ska få allt som de 

beställt. Trots tydliga riktlinjer finns det möjlighet för plockare att vara flexibla till viss del, 
menar Per. Exempelvis kan de ersätta varor även om kunden inte ursprungligen godkänt en 

ersättningsvara, men de ringer alltid och frågar en extra gång.  

Arbeta	ständigt	med	förbättringar		

Jessica menar att det sker förbättringar kontinuerligt på Coop. Hon förklarar att hemsidan 
uppdateras kvartalsvis och att det då finns en lista med punkter som ska förbättras. 

Dessutom berättar hon att de har avstämningar i butiken varje vecka. Då går de igenom vad 

som hänt under veckan och ser vad de kan göra för att förbättra arbetet. Vidare nämner 
Jessica att det som initierar en förbättring är tidspress och en vilja att effektivisera. Per och 

Linda instämmer med Jessica, och menar att effektivisering är den största anledningen till 
att förändringar sker på Coop.  
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Per förklarar, i enlighet med Jessica, att det sker löpande förbättringar hela tiden. Han 
förklarar att det är gradvisa förändringar men att vissa moment ser helt annorlunda ut idag 

jämfört med när han började arbeta på Coop. Vidare berättar Linda att de har ändrat hur de 
plockar så att kyl- och frysvaror plockas sist för att säkerställa att kylkedjan hålls.  

Om fel upptäcks förklarar Jessica att den kortsiktiga lösningen är att ge kunden en 

kompensation. Sedan förklarar hon att de försöker identifiera varför felet uppstod från 
första början för att kunna göra en förbättring. Kanske kan något förtydligas på hemsidan 

efter kundernas önskemål. Förbättringar kan vidare ske efter en uppföljning där ett 
förbättringsbehov upptäcks, menar Jessica. Innan en förbättring genomförs förklarar 

Jessica att de gör en föranalys och tänker igenom vilka konsekvenser förbättringen kan leda 
till, som exempelvis hur personalen eller varor kan påverkas. De kontrollerar sedan 

förbättringen med hjälp av en tidsstudie för att se om en effektivisering skett, menar 

Jessica.  

Skapa	förutsättningar	för	delaktighet	

Jessica upplever att anställda har möjlighet att påverka beslut och förklarar att hon 
självklart lyssnar om någon kommer med ett förslag. Hon menar att det inte finns något 

annat sätt än att lyssna på anställda för att komma framåt och utvecklas. Vidare berättar 
hon att det främst är förslag som inte är resurskrävande som genomförs när en plockare 

kommer med ett förslag. Hon ger följande exempel: 

“För ett tag sedan ville de ha vagnar som var mycket lägre. Men det går inte, det 

finns inte sådana vagnar och vi kan inte svetsa om alla vagnar. Men däremot om 

de frågar ‘kan vi ställa lådorna på sidan istället’ så ja absolut, testa.” - Jessica 

Jessica beskriver att de som arbetar med e-handeln är uppdelade i två grupper, chaufförer 
och plockare, varav Per och Linda arbetar med plockning. Per och Linda instämmer i att de 

har möjlighet att påverka beslut och säger att de brukar ge förslag till Jessica och att deras 
förslag flera gånger har genomförts. Per beskriver ett tillfälle då de önskade att plocka på ett 

annat sätt som de tyckte var mer effektivt och Jessica hade då svarat att de kunde prova. 
Vidare förklarar Per att när han ser en förbättringsmöjlighet så meddelar han Linda, som 

tar det vidare till Jessica. Jessica menar att hon och Linda har en dialog och att Linda kan 
komma med frågor till henne. Per berättar dock att om det är mindre saker som de vill 

ändra så kan de ändra det själva direkt. Utöver att lyssna på anställda menar Jessica att 

Coop-butiker får inspiration av varandra. 
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Utveckla	ett	engagerat	ledarskap	

Kvalitetsmålet för Coops e-handel menar Jessica är säkerheten för kunden och förklarar 

vidare att kunden alltid ska vara nöjd. Per berättar efter en stunds fundering att målet är att 
inte ha några kundklagomål.	

När Jessica svarar på frågan om vilken roll hon har för att leda kvalitetsarbetet refererar 

hon till sig själv som en kontrollant och upplever att det hela tiden är hon som har det 
huvudsakliga ansvaret för att de anställda gör som de ska. Hon förklarar vidare att det är 

flera steg för henne för att kunna förändra någonting eftersom hon först måste gå via 
Samhalls chef som sedan tar det vidare till de anställda. När vi frågar Per och Linda så är 

båda överens om att Jessica stöttar dem i deras arbete. Per berättar att Jessica ofta kommer 
förbi och frågar dem hur det går och hur långt de kommit. På möten finns det möjlighet att 

ställa frågor och gemensamt komma fram till vad som blir bäst, förklarar Jessica. Samhall 

och hon har möten varje vecka där de går igenom och diskuterar veckan. Vidare menar Per 
att de hela tiden har en dialog med Jessica och kan komma med förslag. Både Linda och Per 

beskriver Jessica som öppen. 

Utbildning	och	träning	

Enligt Jessica finns det gott om utbildningar på Coop, exempelvis om livsmedelshygien, 
kundbemötande och hur systemen fungerar. Vidare förklarar hon att lämpliga utbildningar 

väljs ut till plockare från Samhall. Linda berättar att Jessica gärna vill införa en specifik 
utbildning inom frukt och grönt och Per tillägger att anledningen till det är att det är svårt 

att bedöma fruktens kvalitet. Han förklarar svårigheten med följande exempel: 

“Ska jag vara försiktig och skicka gröna bananer som egentligen är okej eftersom 

det bara är att låta dem ligga och mogna för kunden, eller ska jag skicka dem när 

de är ätmogna? Vad vill kunden ha, det är ju jättesvårt att avgöra.” - Per 

Jessica berättar däremot att det finns viss utbildning för personalen när det kommer till 
frukt och grönt, och att hon funderar på att ha en grupp som sköter plockning av frukt och 

grönt, som kan bli extra bra på det.  
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4.1.3 Willys	Norrköping	

Färskvaruchefen på Willys i Norrköping (Willys), Johan, berättar att han har varit med från 
e-handelns start i slutet av 2016. Han berättar att e-handeln har ökat kraftigt sedan starten 

och att flera förändringar skett sedan dag ett. Exempelvis har de skapat en drive-through 

lösning så att kunder kan hämta sina matvaror i butik samt byggt större kyl och lager.  

Trots att de byggt ett större lager är Willys nära bristningsgränsen när det gäller hur många 

order de har kapacitet för. Butiken når ofta dagens maximala antal order. Johan beskriver 
att e-handeln är resurskrävande och att det finns logistiska problem eftersom de även 

måste ta hand om den fysiska butiken. Men e-handeln måste prioriteras, menar han. 
Carolina, som är plockare på e-handeln, berättar att det märks att e-handeln är av hög 

prioritet på Willys. 

Definition	av	kvalitet	

Johan och Carolina är båda överens om att en definition för kvalitet inte finns på Willys. 

Johan refererar dock till Willys slagord, det vill säga att de ska ha Sveriges billigaste 
matkasse. Han förklarar att det är Willys affärsidé som genomsyrar hela företaget, inklusive 

e-handeln.	

Sätt	kunden	i	centrum	

Enligt Johan finns inga tvivel om vem som avgör om kvalitet har uppnåtts, för honom är 

det självklart att det är kunden. Dock tar Johan upp svårigheterna gällande att kunder kan 
ha olika syn på vad kvalitet är. Det är en definitionsfråga och alla har olika preferenser på 

vad som är god kvalitet, säger han. Carolina menar däremot att det är plockaren som 
bestämmer om kvalitet har uppnåtts eller inte. Flertalet andra gånger under intervjun 

nämner hon dock kunden. Ett exempel är när hon berättar att det är viktigt att hålla kyl-och 
fryskedjan för kundens skull.  

På frågan om vad de tror kunderna anser är viktigast gällande e-handeln har de båda ett 
överensstämmande svar. De menar att det viktigaste för kunden är att de får de varor som 

är beställda. Carolina förklarar vidare att varorna även måste hålla en hög kvalitet och 

Johan nämner dessutom expressleverans som något han tror kunden uppskattar. Carolina 
upplever även att hemsidan är viktig för kunden.  
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Enligt både Johan och Carolina finns inget speciellt som är mindre viktigt för kunden. 
Carolina förklarar att kunderna förväntar sig att allt ska vara bra och är beredda att betala 

för det. Hon säger som följande: 

“Om inte vi gör ett bra jobb och plockar bra varor så har vi inga kunder kvar för 

då är det ju ingen som vill handla. Så att, spelar mindre roll, det finns det nog 

inget som gör faktiskt.” - Carolina 

Basera	beslut	på	fakta	

Servicegraden och effektivitet på plockning mäts kontinuerligt, menar Johan. Gällande 

effektiviteten vid plockning berättar han att det är ett känsligt ämne och att det är lätt att 
peka ut personer. Det är dock inte syftet utan syftet är snarare att komma fram till hur 

mycket bemanning som behövs varje dag. Utöver servicegrad och effektivitet nämner Johan 
de kundklagomål som de får från kundsupporten. Han förklarar att när de ser ett mönster 

bland klagomålen, initierar det beslut om förändringar i arbetssättet. Carolina upplever att 
nästan alla beslut fattas centralt och att hon därför inte har någon inblick i varför beslut 

fattas. Vidare berättar Johan berättar att de på Willys kollar mycket på konkurrenter för att 

hitta förbättringsmöjligheter. Det finns också andra sätt som de finner inspiration till hur 
de kan utveckla e-handeln, exempelvis så köpte de upp e-handelsföretaget Mat.se för att 

kunna lära sig mer om e-handel. 

Arbeta	med	processer	

Det krävs många processer vid ett arbete med e-handeln, menar Johan. För att ge e-
handeln de bästa förutsättningarna är det av största vikt att ha koll på vilka varor som finns 

hemma, berättar han. Varje morgon gör personalen justeringar på hemsidan. Det kan 

exempelvis gälla en grönsak som kommer från ett annat land än tidigare, vilket behöver 
framgå tydligt på hemsidan. 

När varor plockas sker det i olika zoner, exempelvis plockas all frukt av en anställd och bröd 
av en annan, förklarar Johan. Carolina berättar att plockningen endast kan pågå en viss tid 

eftersom kyl-och fryskedjan måste hållas. Hon upplever att alla varor som ingår i en order 
inte alltid finns på lager. Om kunden har valt att acceptera en ersättningsvara får kunden 

vid dessa tillfällen en likvärdig eller bättre vara istället. När orderna är färdigplockade ska 
påsarna placeras i utlämningsskåp.  
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Det finns ett antal tider under dagen då kunden kan hämta sina varor i butik. Dessutom 
erbjuder Willys utkörning till kunden från 17.00 till 21.00, i tidsintervall om två timmar. 

Johan förklarar att de helst vill att kunden själv ska hämta sina varor på grund av 
kostnaden att köra ut till kunden. Willys använder sig av ett externt bolag till sin utkörning.  

På frågan om vilken process Willys fokuserar främst på betonar både Johan och Carolina 

att alla delar är viktiga för att helheten ska bli bra. Johan kommer dock fram till att de 
lägger fokus på att kunderna ska få med sig rätt matvaror. Han förklarar att det beror på att 

fel har uppstått vid tidigare tillfällen som gör att de nu måste vara mer noggranna i den 
processen.  

På Willys arbetar personalen efter ett regelverk när det gäller e-handeln när det gäller 
exempelvis utgångsdatum. Johan förklarar att mjölk måste ha sex dagar kvar till bäst före 

datum. Carolina menar att de riktlinjer kring datum som personalen följer på e-handeln är 

betydligt striktare än reglerna i den fysiska butiken. De riktlinjer som Willys arbetar efter är 
dock inte specificerade på hemsidan, tror Johan. Johan upplever att riktlinjerna ibland kan 

förhindra att kundens önskemål uppfylls. Han ger följande exempel: 

“Det är ju väldigt mycket från kund till kund, som med datum, vissa bryr sig 

väldigt mycket om det och vissa väldigt lite. Det som varit en slitning, det är vårt 

regelverk. Om det nu är så att vi ska plocka svensk lövbiff och den håller två 

dagar men vi måste plocka lövbiff som håller tre dagar, då kan vi inte plocka den 

varan.” - Johan 

Arbeta	ständigt	med	förbättringar		

Både Carolina och Johan upplever att de flesta förbättringarna sker centralt inom Willys, 
speciellt när det gäller stora förändringar. Carolina uppfattar det som att förbättringar inte 

sker ofta, utan att det mest är små förändringar. Sådant som förändrats är exempelvis visst 

administrativt arbete samt att de infört en extra kontroll innan utkörning av varor. Den 
kontrollen beskriver även Johan. Han förklarar att de märkt att de ibland missar varor eller 

hela matkassar och de har således infört en extra kontroll innan varorna lämnas ut till 
kund. Nu går en extra medarbetare igenom varje beställning för att säkerställa att alla varor 

är med. En annan förbättring som Johan beskriver är att de efter stickprov på frukt och 
grönt gjort justeringar för att förbättra fräschheten på varorna. Vidare förklarar han att 

stickproven infördes eftersom de hade fått mycket kundklagomål angående frukt och grönt. 

Han poängterar att kontrollerna inte syftade att peka ut anställda utan syftet var enbart att 
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säkerställa fräschheten på varorna. På frågan vad som initierar en förbättring svarar dock 
Johan att det är inspiration från konkurrenter. Han förklarar vidare att de ofta ser till 

butiker i länder där e-handeln är mer utvecklad än i Sverige, som exempelvis i England.   

Johan anser att de är duktiga på att uppmärksamma och åtgärda problem snabbt på Willys. 

Vidare upplever han att de successivt lär sig hur de kan förbättra sig.   

“Denna butiken har fått lära sig e-handel i successiva steg. Vi lär oss med tiden, vi 

är ju inte jättegamla på e-handel.” - Johan 

Att förändringar sker centralt tycker Johan är på både gott och ont. Han förklarar att om ett 
förslag tas upp i butiken så kan han förmedla det på ett butikschefsmöte. Hittar de någon 

möjlig förbättring meddelas förslaget till Willys centralt som sedan får diskutera om en 
förbättring ska ske eller ej. Johan menar inte att de kontrollerar eller mäter en förändring 

efter att den gjorts, utan menar att det snarare handlar om ifall det upplevs blivit bättre 
eller ej. 	

Skapa	förutsättningar	för	delaktighet	

Johan menar att alla i e-handelsgruppen är bra på att berätta hur de tänker och vad de har 
lärt sig. Koordinatorn Camilla lyssnar gärna på plockare om de har något förslag, berättar 

Carolina. Carolina upplever dock att det inte alltid finns tid att fundera över vad som skulle 
kunna bli bättre och förklarar sig som följande:  

“Jag känner många gånger att man skulle ha ett enklare, smidigare system, men 

då måste man sätta sig ner och klura på vad som skulle kunna vara enklare och 

smidigare. Ibland hinner man inte det på jobbet eftersom man går i 320 hela 

tiden.” - Carolina 

Johan instämmer i att tiden inte alltid räcker till för e-handelsgruppen. Anledningen till det 
är att Willys har haft en hög omsättning på personal samtidigt som e-handeln växer. 

Carolina upplever att hon kan påverka mindre saker, sådant som gör att jobbet flyter på lite 

enklare. Hon uttrycker vidare att det tyvärr är mycket som bestäms centralt och berättar 
om en förändring som hon initierade nyligen, nämligen inköpet av en kil som kan hålla 

frys- och kylskåp öppna. Carolina förklarar att kylar och frysar stänger sig av sig själva, 
vilket gör det krångligt när de ska fylla dem eftersom de då måste hålla dörren öppen med 

ena axeln, vilket är både tidskrävande och krångligt. Hon gav därför förslaget att de borde 



 

 

56 

 

köpa en kil för att hålla dörrarna uppe när de fyller kylarna. Dock tog det flera månader 
innan kilen faktiskt köptes.  

Vad gäller arbete i team förklarar Johan att alla medarbetare har samma anställning. Trots 
det menar Carolina att det finns en grupp som arbetar specifikt med e-handeln och att det 

finns en trygghet i att vara en del av en grupp. Johan nämner att Willys centralt hjälper 

butiken såväl som att olika butiker hjälper varandra. Exempelvis sker ett kunskapsutbyte 
mellan butiker.  

Carolina upplever att personalen på e-handeln och personalen i butiken alltid hjälper 
varandra för att allt ska flyta på som det ska. Johan berättar dock att ett problem är att det 

lätt kan uppstå grupperingar inom butiken. Anställda fokuserar på att deras egen avdelning 
ska prestera vilket gör att helheten inte prioriteras. Vidare menar han att de anställda som 

inte arbetar med e-handeln kan känna sig mindre uppskattade eftersom e-handeln 

prioriteras högst. Johan betonar att det är problematiskt även för e-handeln, då övriga 
avdelningars arbete ligger till grund för e-handeln.  

Utveckla	ett	engagerat	ledarskap	

Johan menar att hans roll som chef inkluderar att se till att varupåfyllnad sker kontinuerligt 

och att erbjudanden uppdateras. Dessutom tar han upp bemanningen som något de lägger 
mycket energi på. Han förklarar att det är svårt att hitta rätt balans i bemanningen, det vill 

säga att ha tillräckligt mycket personal för att anställda ska slippa stress men tillräckligt få 
för att skapa lönsamhet. Carolina anser att cheferna är lyhörda och arbetar hårt för att e-

handelsgruppen inte ska vara underbemannade. Hon berättar att cheferna försöker att säga 

till i tid om det behövs mer personal någon dag för att personalen ska ha möjlighet att 
planera sin tid, vilket är något hon uppskattar. När det gäller kvalitetsmål för Willys e-

handels nämner Johan att ett viktigt mål är att kunden ska få de varor som kunden beställt. 
Carolina upplever snarare att Willys huvudsakliga mål när det gäller e-handelns 

kvalitetsarbete är att kunder ska få fräscha varor.  

Utbildning	och	träning	

Johan berättar att han utbildats en hel del eftersom de var en av de första Willys butikerna 

med e-handel. När de kommer till personalen berättar han att e-handelskoordinatorn 
Camilla är duktig på att utbilda ny personal och kommunicera förändringar, vad gäller till 

exempelvis frukt och grönt. Vidare förklarar han att eftersom det är en stor omsättning på 
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personal har de snabbt behövt rekrytera och utbilda ny personal. Just nu håller de på att 
skapa en utbildningsmall innehållande butikens befintliga rutiner. Han menar att det är 

viktigt att bygga upp en intern kompetens. Carolina förklarar att de inte direkt haft någon 
utbildning utan främst riktlinjer som de följer. Det är bara att följa dem och då blir det inte 

några fel, säger Carolina. Hon förklarar sig som följande: 

“Man behöver inte ha någon utbildning för man går bara efter dokumenten och 

kan dem - eller har en minneslapp eller frågar.” - Carolina 

4.2 Kvalitet	ur	ett	kundperspektiv	

Majoriteten av respondenterna förklarar att tidsbesparing skulle vara den främsta 
anledningen till att de skulle handla livsmedel på internet istället för i en fysisk butik. 

Annika menar att om hon handlar livsmedel på internet kan hon skriva sin handlingslista 
samtidigt som hon handlar. Vidare uttrycker ett antal respondenter att ett större utbud än i 

fysiska butiker skulle kunna bidra till att de väljer att handla livsmedel på internet.  

Anledningen till att ingen av respondenterna ännu har handlat livsmedel på internet skiljer 

sig mellan respondenterna. Många uttrycker att de tycker om att gå omkring i matbutiken 

och att de därmed har valt att inte handla livsmedel på internet. En respondent uttrycker 
sig som följande:   

“Jag tycker att det är ganska trevligt ändå att gå i affären och strosa omkring 

och se vad som finns. Jag är en fönstershoppare.” - Sara 

Priset är även en anledning till att respondenterna inte har provat på att handla livsmedel 
på internet. Tre respondenter upplever att det är dyrare att handla sin mat på internet 

jämfört med i en fysisk butik vilket har resulterat i att de ännu inte valt att handla livsmedel 
på internet. Peter säger att han inte ännu har handlat eftersom han vill välja sina varor själv 

och ha koll på utgångsdatum. 

4.2.1 Hemsidan	

Alla respondenter är överens om att det är viktigt att hemsidan ska vara enkel att använda 
och lätt att hitta på. Flera betonar vikten av att ha olika kategorier för att kunna navigera sig 

fram på hemsidan. En bra sökfunktion nämns även av vissa respondenter. Att hemsidan är 
enkel beskriver Anders genom att uttrycka sig på följande sätt:  
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“Den ska vara superenkel att förstå, man ska inte vara en teknisk nörd för att 

förstå den utan en teknisk idiot för att kunna förstå den.” - Anders 

Vidare menar Emma att det är viktigt att hemsidan fungerar som den ska utan att hänga sig 
när maten ska inhandlas och ger exemplet att varorna inte ska försvinna ur varukorgen. Sex 

respondenter nämner betalning som viktigt. Ett par respondenter önskar valmöjligheter 
kring betalningen, exempelvis att kunna välja mellan faktura och kortbetalning. Många 

förväntar sig även en smidig betalning. Sofia tycker att säkerheten är mycket viktig när det 

gäller betalningen. Hon vill känna sig säker på att hennes personuppgifter hanteras 
konfidentiellt.  

Två respondenter värderar inte designen på hemsidan speciellt högt utan menar att en 
fungerande hemsida är viktigare än att den ser bra ut. Martin anser till och med att 

designen på hemsidan är det minst viktiga gällande den digitala mathandeln överlag. 
Endast en respondent, Karl, tycker att designen är av hög vikt. Han menar att designen 

bidrar till om han kan lita på hemsidan eller inte.  

En majoritet av respondenterna tycker att information om varorna är viktigt. De vill ha 
information om exempelvis innehåll, näringsvärde och ursprung. Kristina önskar 

information angående utgångsdatum på varorna. Det finns dock ett par respondenter som 
inte förväntar sig mycket information om varorna. De förklarar att information om varor 

skulle kunna skapa ett mervärde men att det inte är något de förväntar sig. Flertalet vill ha 
mer information än enbart om varorna. De vill veta lagersaldo, hur varorna transporteras 

och hanteras samt om transporten är miljövänlig. 

4.2.2 Beställning	till	leverans	

Det som visat sig vara framstående gällande beställning till leverans är leveranstiden. De 
flesta förklarar att de vill ha en relativt exakt tidpunkt för leverans. Av respondenterna 

tycker majoriteten att tidsintervallet bör vara maximalt en halvtimme medan en respondent 
tycker att två timmar är rimligt. Peter menar att tidsintervallet bör vara maximalt en 

timme. Annika anser att ett intervall på över en halvtimme gör att hon lika gärna kan åka 

och handla själv. Ida överensstämmer med Annika och tillägger att hon vill ha en exakt tid. 
De flesta respondenter poängterar att det är viktigt att de får leverans vid utlovad tidpunkt. 

Utöver tidsintervallet betonar flera att de vill ha leveranstider utanför kontorstid. Ett 
förslag som kommer upp flertalet gånger är möjligheten att kunna få matvarorna ställda 
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utanför dörren om de inte är hemma. Majoriteten av respondenterna vill att tiden från 
beställning till leverans ska vara mellan en till två dagar. Endast Annika kan tänka sig att 

vänta tre dagar. Gällande expressleverans finns en oenighet bland respondenterna, två 
menar att det är onödigt medan en tycker att det vore ett bra alternativ. Peter tycker inte att 

leverans hem till dörren alltid är nödvändigt och uttrycker att om det är nära till en 

matbutik skulle han lika gärna kunna tänka sig att åka och hämta varor i butik. Även 
Annika kan tänka sig att själv hämta varorna i butik om det inte går att garantera en exakt 

tidpunkt för leverans. Utöver leveransen så nämner flera att det är viktigt att få alla varor 
som beställts. Emma är en av de som anser att en komplett leverans är essentiell och att det 

är ett grundkrav snarare än en förväntning.  

Det finns en oenighet kring ersättningsvaror, vissa kallar sig själva “märkeslojala” och 

förklarar att de hellre inte får någon vara alls än att få en ersättningsvara. Annika är en av 

de som inte vill ha ersättningsvaror och berättar att hon vill ha det märket hon beställt och 
inget annat. Bland de respondenter som anser att det känns okej att få en ersättningsvara 

finns det en önskan att själva kunna välja vilken ersättningsvara de ska få. Vidare förklarar 
Emma att om hon får en ersättningsvara så ska den vara bättre än varan som ursprungligen 

beställts, som exempelvis en ekologisk vara. 

Många respondenter menar att bemötandet av den som levererar matvarorna inte är 

speciellt viktigt. Sara beskrev bemötandet som något som skulle kunna skapa ett mervärde 
men som inte är högt prioriterat. Enligt Annika behöver personalen inte ens hälsa vid 

leveransen. Två respondenter nämner även bemötande som minst viktigt överlag vid e-

handel av livsmedel. Emma är en av de två och förklarar sig på följande sätt: 

“Jag har iallafall inget behov av att ha en personlig kontakt eller relation med 

min matleverantör, att vi ska stå och prata eller något sånt.” - Emma 

Enligt en respondent spelar bemötandet en viss roll. Karl menar att det är viktigt att 

personalen inte är otrevlig när de levererar varorna. 

4.2.3 Varorna	

Samtliga respondenter tycker att fräschhet på varorna är viktigt och många litar inte på att 
plockarna väljer ut de bästa varorna. Resonemanget bland flertalet respondenter lyder att 

personalen i butikerna plockar de varor som ännu inte blivit sålda. 
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Många förklarar att fräscha varor innebär att till exempel frukt inte har några märken eller 
har tappats. De menar vidare att frukten snarare ska vara omogen än mogen. På frågan om 

det är någon speciell vara som de känner sig mindre bekväma att handla på internet svarar 
nästan samtliga färskvaror. Anders berättar att han har fördomen att ingen kan välja kött 

lika bra som honom. Flera tar upp att när de handlar själva har de alternativet att välja en 

annan vara om de inte tycker att en viss vara ser fräsch ut. Kristina berättar att hon gärna 
själv vill ha möjligheten att välja: 

“För det kan ju vara ibland med till exempel tomater. Tycker jag att de vanliga 

tomaterna inte ser så roliga ut, ja men då kanske jag köper körsbärstomater 

istället. Den kollen får du ju inte om någon annan plockar ihop varorna åt dig. 

Utan har du beställt vanliga tomater så får du ju vanliga tomater.” - Kristina 

Att kylkedjan hålls i hela ledet och att varorna hanteras korrekt är mycket viktigt, det menar 
flertalet av respondenterna. Martin säger att det måste gå att säkerställa att frysvaror 

fortfarande är frysta vid leverans, att de inte har tinat under transporten. Varorna ska 
hanteras hygieniskt och packas korrekt. Ida förklarar att hon skulle avstå att handla 

charkprodukter på internet då hon inte vet hur de har hanterats och om de har hanterats 

hygieniskt. Hon nämner vidare att information om hur varor hanteras skulle göra henne 
mer benägen att handla färskvaror på internet.  

Utgångsdatumet ska vara bra, det tycker de flesta respondenter. Tre av respondenterna 
specificerar det som att hållbarheten på mjölk bör vara ungefär en vecka. Vissa diskuterar 

att det borde finnas information om hållbarhet, eller någon slags hållbarhetsgaranti redan 
vid beställning. Sara förklarar att det skulle underlätta planeringen om varorna har en bra 

hållbarhet.  

Åsikterna kring priset skiljer sig bland respondenterna. Vissa menar att priset inte är 
speciellt viktigt och förklarar att utkörning av matvarorna gör det värt att betala mer. 

Martin berättar att det känns rimligt att betala mer men att det givetvis inte bör vara så 

mycket som en fördubbling av priset.  Dock menar majoriteten av respondenterna att ett 
lågt pris är viktigt. Några vill att priset ska vara lägre jämfört med om de skulle handlat i en 

fysisk butik. Andra menar att de inte vill betala ett högre pris för att handla från en digital 
mathandel men samma pris accepteras. Två respondenter upplever att det vanligtvis är 

billigare att handla på internet och att det därför skapar en känsla att det borde vara det 
även vid e-handel av livsmedel. 
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Emma beskriver att om priset var lågt skulle inte utbudet spela så stor roll. Kristina och 
Peter förklarar att så länge varorna är fräscha spelar utbudet mindre roll och båda anser att 

utbudet är minst viktigt om de skulle handla livsmedel på internet. Martin nämner inte 
utbud alls. Ett stort utbud värderas dock högt av majoriteten av respondenterna. De vill 

kunna hitta alla varor de söker på hemsidan. Anders menar att det bör vara 

överensstämmande med utbudet i butiken. Sofia beskriver att utbud är viktigt genom att 
säga: 

“Men också just att det finns ett utbud som är lite mer ett specialsortiment. Det är 

därför jag skulle välja att handla via e-handel. Att det finns saker där som inte 

finns i min vanliga matvarubutik.”  - Sofia 

Tabell 4: Sammanställning av insamlad kundempiri 
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5. 	Analys	

I analysen kommer den insamlade empirin analyseras utifrån studiens analysmodell. 
Kapitlet inleds med en del som berör styrningsperspektivet, där de olika delarna av den 

modifierade hörnstensmodellen analyseras med empirin från fallföretagen. Därefter 

analyseras kundernas förväntningar med den teori som utgör den andra delen av 
studiens analysmodell. Kundernas förväntningar jämförs vidare med fallföretagens 

kvalitetsstyrning.  

5.1 Kvalitet	ur	ett	styrningsperspektiv	

5.1.1 Definitionen	av	kvalitet	

Empirin visar att enbart ett av fallföretagen har en specifik definition av kvalitet. På Willys 
har de ingen definition alls och på Coop hänvisar de till deras färskvarugaranti. ICA har 

däremot en kvalitetsspecifikation som gäller för alla segment på ICA. Det är således endast 
ett av företagen som har en specifik definition av kvalitet, som De Feo (2017) och Hradesky 

(1995) förespråkar. Dock finns inte någon enhetlig definition inom fallföretagen. Inga av de 
anställda som har intervjuats känner till någon definition av kvalitet, dock förklarar den 

anställda på ICA att de inom e-handeln arbetar med målet att vara kundens ögon.  

Bristen på en enhetlig definition gör sig även synlig i sättet respondenterna diskuterar 

kvalitet under intervjuerna. Till exempel berättar butikschefen på ICA att deras arbete med 

kvalitet innefattar att förenkla hemsidan för kunden medan butiksmedarbetaren främst 
diskuterar varornas kvalitet. Detta indikerar att respondenterna inom företagen inte ser 

lika på kvalitet. Respondenterna ser inte på kvalitet på ett enhetligt sätt inom respektive 
fallföretag och alla har inte heller en uttalad kvalitetsdefinition, som De Feo (2017) 

förespråkar att företag bör ha för att lyckas i sin kvalitetsstyrning. Dock kan skillnaderna i 
hur de arbetar med kvalitet bero på respondenternas olika positioner på företaget och 

behöver inte nödvändigtvis vara negativt.  

ICA:s kvalitetsspecifikation handlar om att de ska göra varje dag lite enklare för kunden 
medan färskvarugarantin på Coop innebär att kunder får dubbelt tillbaka om de inte är 

nöjda med varorna. Coops definition innefattar inte att utgå från kundens behov eller 
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förväntningar, utan snarare att reagera på klagomål i efterhand. ICA:s definition, som 
inbegriper att göra varje dag lite enklare, skulle enligt Bergman och Klefsjös (2012) 

kvalitetsdefinition kunna leda till kvalitet om enkelhet vore ett behov eller en förväntning 
hos deras kunder. Det har dock inte framkommit i empirin att ICA samlat in information 

som visar att just enkelhet är en förväntning eller ett behov hos kunder. Även om båda 

definitionerna innefattar att göra kunden nöjd är de inte överensstämmande med Bergman 
och Klefsjös (2012) definition av kvalitet som lyder “Kvaliteten på en produkt eller tjänst 

handlar om att uppnå kundens behov och förväntningar eller ännu bättre överträffa 
dem”.  

En anställd på ICA beskriver att de agerar kundens ögon vilket är överensstämmande med 
Bergman och Klefsjös (2012) definition eftersom båda utgår från kunden. Det framgår inte i 

empirin att anställda tar reda på vad kunden har för förväntningar innan plockning, vilket 

indikerar att plockare utgår ifrån sin egen tro om vad kunden vill ha. Bergman och Klefsjö 
(2012) menar att kvalitet bedöms av kunden och att preferenser kring en och samma vara 

kan skilja sig. Därmed behöver plockarens uppfattning inte överensstämma med kundens. 
Således utgår ingen av definitionerna från kundens behov och förväntningar vilket skiljer 

sig från Bergman och Klefsjös (2012) definition av kvalitet.  

5.1.2 Sätt	kunden	i	centrum	

Samtliga respondenter med chefsposition anser att det är kunden som avgör om kvalitet 
uppnåtts. Det faktum att cheferna svarade utan minsta tvivel visar på att kunderna är 

centrala i deras syn på kvalitet och överensstämmer med flertalet författare inom 
kvalitetsstyrning som hävdar att kunden bör vara i centrum (Aguilani et al., 2016; Bergman 

& Klefsjö, 2012; Besterfield, 2009; De Feo, 2017; Hradesky, 1995; ISO, 2015a; Sandholm, 
2008). 

Av respondenter utan chefsposition är det enbart medarbetarna på Coop som anser att det 
är kunden som avgör kvalitet. De andra menar att det är plockaren som bedömer om 

kvalitet uppnåtts. Att plockaren är den som avgör kvalitet är inte i enlighet med Aguilani et 

al. (2016), Bergman och Klefsjö (2012), Besterfield (2009), Hradesky (1995), ISO (2015a) 
och Sandholm (2008) som menar att det krävs att företag utgår ifrån kunden i sin 

kvalitetsstyrning och arbetar för att uppfylla deras önskemål för att skapa kvalitet. Med 
utgångspunkt i att preferenser om samma vara kan skilja sig (Anckar et al., 2002; Bergman 

& Klefsjö, 2012) hävdar vi att det kan finnas skillnader i plockarens och kundens 
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preferenser som förhindrar skapandet av kvalitet. Vidare bör kvalitetsstyrning, enligt 
Besterfield (2009), Hradesky (1995) och Sandholm (2008), inte begränsas till enbart chefer 

utan ska genomsyra hela företaget. Att respondenter med och utan chefsposition inte har 
en samstämmig syn på vem som bedömer kvalitet överensstämmer därmed ej med 

Besterfields (2009), Hradesky (1995) och Sandholms (2008) synsätt. Det framkommer 

dessutom tydligt i empirin att anställda utför en stor del av arbetet som kunden tar del av, 
eftersom de plockar kundens varor, vilket ökar relevansen för att kvalitetsstyrning inte bör 

begränsas till enbart chefer.   

Trots att samtliga respondenter ej är överens om att det är kunden som avgör kvalitet så 

visar empirin på att stora delar av arbetet är kundorienterat för samtliga företag. Till 
exempel tar alla reda på kundens åsikter, genom antingen kundundersökningar eller genom 

deras respektive kundsupport. De uttrycker att de exempelvis gör förbättringar eller fattar 

beslut för kundens skull eller för att kunden ska bli nöjd. Därmed kan det argumenteras för 
att samtliga företag har ett kundorienterat arbetssätt, trots att det inte är fullständigt. Ett 

kundorienterat synsätt skapar enligt flertalet författare förutsättningar för företagens 
kvalitetsstyrning, eftersom kvalitet enligt författarna uppnås först när företag förstår och 

jobbar för att uppfylla eller överträffa kundens förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012; 
Besterfield, 2009; ISO, 2015a).  

5.1.3 Basera	beslut	på	fakta	

Empirin visar att mätningar och insamling av information sker i samtliga företag. 

Exempelvis mäts kunders önskemål på olika sätt; på ICA utförs årliga kundundersökningar, 
på Coop kontaktas kunder via telefon och på Willys identifieras mönster i kundklagomål. 

Fallföretagen mäter kunders önskemål som Bergman och Klefsjö (2012) förespråkar att 
företag bör. Enligt vad som framkommit i empirin samlar företagen dock enbart in 

information från existerande kunder. I tidigare studier, exempelvis i studien av Ramus och 
Nielsen (2005), har det framkommit att det kan finnas skillnader mellan existerande och 

potentiella kunder, vilket indikerar att det hade varit gynnsamt för fallföretagen att även 

samla in information från potentiella kunder. 

Trots att vissa kundundersökningar genomförs tyder empirin på att mycket av den 

information som samlas in på fallföretagen är kundklagomål. På både Willys och Coop 
samlas kundklagomål in från kundtjänst och på ICA lämnar kunder synpunkter via e-post. 

Det indikerar att samtliga fallföretag ofta utgår ifrån kundens klagomål när kvaliteten varit 
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bristfällig, vilket enligt Lee och Lazarus (1993) kan vara problematiskt och skada 
motivationen hos anställda. Johan på Willys beskriver ett tillfälle då de infört kontroller 

efter att de fått klagomål. Empirin indikerar att han då inte var bekväm med att peka ut 
anställda, vilket kan bero på en medvetenhet kring problematiken som Lee och Lazarus 

(1993) beskriver. Trots att samtliga företag samlar in information om kunder tycks de ofta 

fokusera på att åtgärda fel snarare än att ta reda på förväntningar, vilket inte är 
överensstämmande med de författare som menar att företag bör utgå från kundens 

förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012; Besterfield, 2009; ISO, 2015a). 

Vidare får samtliga företag inspiration till beslut från andra butiker eller företag. Dessutom 

mäter ICA antal tomma hyllplatser och hur ofta de behöver skicka en ersättningsvara 
medan Willys mäter servicegrad och effektiviteten i plockningen. På Coop kontrolleras 

temperaturer i kylar och frysar och de säkerställer även att order är kompletta innan de 

skickas. Att alla fallföretag utför olika mätningar kontinuerligt är överensstämmande med 
teorin. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) Besterfield (2009), ISO (2015a) och Sandholm 

(2008) ska mätningarna ligga till grund för de beslut som tas. Det bekräftas av samtliga 
företag att mätningar ligger till grund för beslut. Exempelvis återger cheferna både på Coop 

och på Willys att de ser mönster i kundklagomål som initierar beslutsfattande. Linda, som 
arbetar med plockning av varor på ICA, menar dock att det ibland köps in redskap som inte 

är användbara för dem. Det indikerar att vissa beslut inte till fullo grundar sig i rätt fakta, 
vilket flertalet författare förespråkar att de bör (Bergman & Klefsjö, 2012; Besterfield, 2009; 

ISO, 2015a; Sandholm, 2008). Vidare förklarar butikschefen på ICA att det ibland kan vara 

svårt att ta beslut baserat på rätt mätningar. Bergman och Klefsjö (2012) menar att en 
analys av orsak-verkan samband är en viktig del i beslutsfattande och att det kan uppnås 

genom att sortera informationen med hjälp av diagram. Det har inte framkommit att sådan 
sortering förekommer hos något av fallföretagen. Svårigheten att fatta beslut på rätt 

mätningar indikerar att en orsak-verkan analys, som Bergman och Klefsjö (2012) 
rekommenderar, kan vara gynnsam.  

5.1.4 Arbeta	med	processer	

Empirin visar att det finns likheter mellan vilka processer som ingår i fallföretagens arbete 

med e-handel. Vidare framgår det i empirin att samtliga respondenter har en bra bild över 
vilka processer som finns hos respektive företag. Det tyder på, i enlighet med Bergman och 

Klefsjö (2012), att ett processtänk används som gör det enklare att se hur delarna hänger 
ihop. Det finns dock skillnader i hur högt olika processer prioriteras. På Willys 
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argumenteras det för att alla processer är viktiga, på Coop anser de att plockning är 
viktigast och butikschefen på ICA prioriterar inköpsprocessen högst. När det gäller 

leveransprocessen finns en skillnad i prioritet hos fallföretagen. Det framkommer i empirin 
att Coop, som sköter leveransen internt, fokuserar på att förbättra sina leveranser medan 

det inte framgår att varken ICA eller Willys, som har outsourcad leverans, har ett sådant 

mål. Det går således att se ett samband mellan hur hög prioritet leveransen har och 
huruvida företagen har outsourcat sin transport eller ej. Detta är inte i linje med Bergman 

och Klefsjö (2012) som menar att alla aktörer som påverkar processerna ska involveras för 
att lyckas tillfredsställa företagets kunder.  

Vidare bedömer vi att det finns skillnader i hur standardiserat arbetet är i processerna. Alla 
företag arbetar efter riktlinjer, men hur omfattande och strikta de är verkar skilja sig mellan 

fallföretagen. Willys har tydliga riktlinjer på frukt och grönt, som exempelvis att de måste 

plocka gröna bananer. De tydliga riktlinjerna indikerar att de har standardiserade processer 
som Besterfield (2009) förespråkar. Färskvaruchefen på Willys beskriver dock att 

riktlinjerna kan komma i konflikt med kundens önskemål vid vissa tillfällen.  

“Det är ju väldigt mycket från kund till kund, som med datum, vissa bryr sig 

väldigt mycket om det och vissa väldigt lite. Det som varit en slitning, det är vårt 

regelverk. Om det nu är så att vi ska plocka svensk lövbiff och den håller två 

dagar men vi måste plocka lövbiff som håller tre dagar, då kan vi inte plocka den 

varan.” - Johan 

Vi ser detta som ett exempel på vad som kan ske när den balans mellan standardisering och 

flexibilitet i processer, som Benner och Tushman (2003) och Hsu et al. (2007) beskriver 
som nödvändig, inte uppnåtts.  

Även ICA och Coop arbetar efter riktlinjer. På Coop finns riktlinjer för det mesta och de kan 

därmed anses vara omfattande, om än ej fullt så strikta. På ICA finns något färre riktlinjer 
att förhålla sig efter, men det som är gemensamt för ICA och Coop är att det på båda 

fallföretagen tycks kunna vara flexibla med riktlinjerna, till skillnad från Besterfield (2009) 
som menar att de bör vara standardiserade. Exempelvis upplever Linda på ICA att de 

ibland avviker från riktlinjer, vad gäller till exempel utgångsdatum, om de som plockare 
bedömer att varan är central i kundens beställning. På Coop kan de efter kundens 

godkännande byta ut en vara, trots att kunden ursprungligen inte godkänt ersättningsvaror. 

Dessutom bedöms frukt och grönt på ICA och Coop av varje plockare. En anställd på Coop 
tar upp svårigheten att veta vad de ska plocka när det kommer till frukt och grönt på grund 
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av bristen på riktlinjer. Svårigheten på Coop indikerar att det, till skillnad från Willys, 
behövs en större grad av standardisering för att nå den balans som Benner & Tushman 

(2003) och Hsu et al. (2007) rekommenderar. Enligt empirin tycks flexibiliteten inte skapat 
problem att bemöta kunders önskemål på ICA. 

Enligt Benner och Tushman (2003) är även miljön avgörande för om processerna ska vara 

standardiserade eller inte. Fallföretagen är av liknande karaktär och befinner sig nära 
geografiskt, miljön kan därför anses vara likvärdig. Eftersom företagen befinner sig i 

likvärdiga miljöer men har olika grad av standardisering respektive flexibilitet i sina 
processer tycks de inte ha anpassat sina processer utifrån miljön som Benner och Tushman 

(2003) menar att företag bör. 

5.1.5 Arbeta	ständigt	med	förbättringar	

Alla fallföretag beskriver att små förbättringar sker kontinuerligt, vilket är i linje med de 
ständiga förbättringar som rekommenderas av Bergman och Klefsjö (2012), Besterfield 

(2009), Hradesky (1995), ISO (2015) och Sandholm (2008). Hos fallföretagen kan 
förbättringarna gälla till exempel hemsidan, hur varor ska plockas samt administrativt 

arbete. I empirin framträder dock vissa skillnader mellan fallföretagen i varför förbättringar 
initieras. Butikschefen på ICA berättar att det oftast är det kunden påpekar som initierar 

förbättringar. På Coop är det möjlig effektivisering som är anledningen till förbättring. Det 

som initierar en förbättring på Willys är att de finner inspiration från konkurrenter. Trots 
att Coop och Willys nämner andra anledningar till förbättring än kunden, så framgår det i 

empirin att samtliga fallföretag är uppmärksamma på kunden i förbättringsarbetet, vilket 
Bergman och Klefsjö (2012) och Besterfield (2009) menar att företag bör vara.  

Vidare visar empirin att samtliga företag samlar in information inför förbättringar, 
exempelvis från kundtjänst, vilket är i enlighet med första steget i PDSA (Bergman & 

Klefsjö, 2012; Deming, 2000). Dessutom nämner e-handelschefen på Coop att de funderar 
över vilka konsekvenser förbättringen kan leda till innan den initieras, exempelvis hur 

personalen kommer påverkas. Det kan liknas med det riskbaserade tankesättet som ISO 

(2015b) rekommenderar företag att ha vid ett förbättringsarbete. Efter införandet av 
förbättringen sker kontroller på utfallet, vilket Deming (2000) förespråkar. På ICA 

kontrolleras förbättringen genom att säkerställa att avvikelsen inte uppstår igen, på Coop 
utförs tidsstudier för att se om en effektivisering har skett och på Willys handlar det om hur 
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förbättringen upplevs fungera snarare än en faktisk kontroll. Vi ser därmed likheter mellan 
PDSA och företagens förbättringsarbete.  

5.1.6 Skapa	förutsättningar	för	delaktighet	

I empirin framkommer det att alla medarbetare på fallföretagen kan påverka beslut, dock i 

en mindre utsträckning. Alla medarbetare kan påverka mindre beslut på företagen som 
exempelvis hur varorna ska plockas. Medarbetarna på Coop berättar att de själva kan ändra 

mindre saker utan att fråga först, vilket visar på ett ansvar och förtroende som enligt 
Bergman och Klefsjö (2012) och Hradesky (1995) motiverar anställda att göra bra ifrån sig. 

Butikschefen på ICA berättar att anställda gärna får komma med förslag och att förslagen 
ofta varit värdefulla för dem. E-handelschefen på Coop säger att de behöver lyssna på 

anställda för att utvecklas. Tankesätten kan liknas vid Bergman och Klefsjös (2012) 

resonemang att anställdas möjlighet att ta beslut bidrar till ett bättre resultat.  

Möjligheten att påverka beslut kan dock begränsas på Coop beroende på hur mycket 

resurser som krävs och på ICA och Willys av att beslut till stora delar sköts centralt. På 
Willys framgår det även att tidsbrist försvårar anställdas möjlighet att under arbetstid 

fundera över möjliga förbättringar. Således indikerar empirin att begränsningar, i form av 
resurser, tidsbrist eller centrala beslut, minskar företagens möjlighet att göra anställda 

ännu mer delaktiga. Det är problematiskt enligt flertalet författare som rekommenderar en 

hög grad av delaktighet (Bergman & Klefsjö, 2012; Besterfield, 2009; De Feo, 2017; 
Hradesky, 1995; Sandholm, 2008), ISO (2015a) samt enligt litteraturgenomgången av 

Aguilani et al. (2016). Chefers positiva inställning till delaktighet av anställda visar på att 
det är begränsningarna och inte deras motvilja som skapar bristen på involvering.  

Carolina på Willys menar att det tar tid för medarbetarnas förbättringsförslag att gå igenom 
och att det har orsakat ett mer tidskrävande arbete. Det indikerar att om anställda själva 

hade tagit beslutet hade det kunnat tas snabbare och gett butiken möjlighet att ta del av 
beslutets fördelar tidigare. På ICA framgår även att det har skickats redskap från central 

nivå som ej varit användbara i butik. Medarbetaren på ICA menar att de därför behöver 

hitta egna lösningar. Till exempel gav de anställda förslaget att köpa in en ny hylla som 
effektiviserade plockningen. Även på Willys och ICA har anställda kommit med 

gynnsamma förslag. Det visar på att anställda i butik har en stor kunskap om vad som 
behövs till det dagliga arbetet.  
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Enligt Bergman & Klefsjö (2012) och Hradesky (1995) bidrar delaktighet till anställdas 
motivation. Motiverade anställda leder i sin tur till bättre resultat (Bergman & Klefsjö, 

2012). Det har inte framkommit i empirin att det finns bristfällig motivation hos de 
anställda. Däremot visar empirin att bristen på delaktighet har orsakat konsekvenser, som 

tidskrävande arbete och mindre lyckade inköp av redskap. Det indikerar att 

konsekvenserna beror på bristen på delaktighet och inte på motivationen, vilket skiljer sig 
från Bergman och Klefsjö (2012).  

Carolina, butiksmedarbetare på Willys, menar att alla i butiken samarbetar men att det 
finns en grupp som arbetar med e-handel och som har en extra stark samhörighet. På ICA 

samarbetar personalen, både inom respektive arbetsgrupp samt mellan olika avdelningar 
och Linda upplever att arbetsgrupperna är sammansvetsade och har roligt tillsammans. 

Även på Coop är de anställda uppdelade i två olika arbetsgrupper. Arbetet och samarbetet i 

arbetsgrupperna hos fallföretagen visar på det aktiva bidragande till en grupp som 
Bergman och Klefsjö (2012) förespråkar.  Besterfield (2009) beskriver att arbetsgrupper 

bidrar till att barriärer mellan anställda minskar, vilket samarbetet på fallföretagen tyder 
på. Besterfield (2009) beskriver vidare att arbetsgrupper är en viktig del inom 

kvalitetsstyrning. Samhörigheten och samarbetet som anställda beskriver bekräftar att det 
finns fördelar med arbetsgrupper, i enlighet med Besterfield (2009). På Willys upplever 

dock färskvaruchefen att e-handeln, och de som arbetar med den, ibland prioriteras så högt 
att övriga butiksmedarbetare negligeras. Det pekar på att det kan finnas negativa följder 

med arbetsgrupper och tyder på, till skillnad från Besterfield (2009), att arbetsgrupper inte 

alltid minskar barriärer. Utifrån vad färskvaruchefen på Willys beskriver tycks barriärerna 
snarare ha blivit större. Vidare framgår det att samtliga fallföretag samarbetar med andra 

butiker i respektive koncern. Empirin visar även att samarbete sker med de centrala 
organisationerna. Samarbetet är därmed inte begränsat till den enskilda butiken vilket 

tyder på det som Bergman och Klefsjö (2012) benämner som ett aktivt bidragande till 
organisationen. 

5.1.7 Utveckla	ett	engagerat	ledarskap	

De anställda på fallföretagen är överens om att cheferna motiverar dem, vilket de beskriver 

på olika sätt. Empirin visar att cheferna på fallföretagen är lyhörda gentemot anställda. De 
anställda på företagen uttrycker att cheferna stöttar och lyssnar på dem. Exempelvis 

förklarar en anställd på Coop att deras chef ofta frågar om arbetet går bra och på Willys tas 
hänsyn till anställda vid schemaläggning. På ICA upplever medarbetaren att cheferna 
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lyssnar på dem och deras förslag. Ovanstående är i enlighet med Bergman och Klefsjö 
(2012) som anser att ledare ska visa uppskattning och med Besterfield (2009), De Feo 

(2017) och ISO (2015a) som menar att ledare ska motivera anställda.  

Empirin visar att samtliga fallföretag har kvalitetsmål som de arbetar utefter. Dock är det 

enbart på ett av fallföretagen som anställd och chef har en överensstämmande uppfattning 

om företagets kvalitetsmål. På Coop uttrycker sig chef och anställd något olika, Jessica 
berättar att målet är att kunden alltid ska vara nöjd medan Per förklarar att de inte ska ha 

några kundklagomål. Dock innefattar båda målen att kunden ska vara nöjd, och kan 
därmed anses vara överensstämmande. Det tyder på att chefen på Coop har lyckats 

kommunicera ut mål, i enlighet med Bergman och Klefsjö (2012) och Sandholm (2008). På 
ICA och Willys skiljer sig däremot målen mellan chef och anställd. Chefen på Willys 

förklarar att målet är att kunden ska få en komplett order medan den anställda menar att 

målet är att erbjuda fräscha varor. På ICA anser butikschefen Johan att kvalitetsmålet är att 
kunden ska få de varor som är beställda. Medarbetaren Linda upplever dock att målet är att 

alla kunder som vill ska ha möjlighet att beställa varor på e-handeln. De två fallföretagen 
skiljer sig därmed från Bergman och Klefsjö (2012) och Sandholm (2008) eftersom de 

varierande målen tyder på att det inte skett kommunicering av kvalitetsmålen. Enligt 
Bergman och Klefsjö (2012) och ISO (2015a) möjliggör kommunikation och engagemang 

att kvalitetsmål kan uppnås. De olika målen inom fallföretagen kan därmed skapa 
svårigheter att uppnå kvalitetsmålen. 

5.1.8 Utbildning	och	träning	

Utbildning tas upp som en viktig del av kvalitetsstyrning av flera författare (Aguilini et al., 

2016; Besterfield, 2009; Hradesky, 1995; Kassicieh och Yourstone, 1998; Sandholm, 2008; 
Talib & Rahman, 2010). Utbildningar erbjuds i olika omfattning på de olika fallföretagen. 

Coop erbjuder flertalet utbildningar inom allt ifrån livsmedelshygien till viss utbildning 
inom frukt och grönt. Anställda på Coop menar dock att de har svårt att avgöra vad de ska 

plocka när det kommer till frukt och grönt. Besterfield (2009) menar att samtlig personal 

bör vara utbildad, och svårigheterna som de anställda upplever vid plockning av frukt och 
grönt antyder att ytterligare utbildning vore gynnsamt. 

Både ICA och Willys erbjuder utbildning till nyanställda, men utöver det nämner anställda 
inte några andra utbildningar. På både ICA och Willys uppnås ofta maxantalet order, vilket 

gör att medarbetare sällan har lugna dagar. Vidare har Willys haft hög omsättning av 
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personal vilket lett till en hög arbetsbelastning för de kvarvarande medarbetarna på e-
handeln. Därmed är det tydligt att både ICA och Willys lider av tidsbrist. Besterfield (2009) 

menar att utbildningar är tidskrävande. Anledningen till att ICA och Willys inte erbjuder 
flertalet utbildningar kan därmed bero på tidsbrist. Trots att det är tidskrävande menar 

Besterfield (2009) att samtlig personal bör vara utbildad. Det framgår dock inte på varken 

ICA eller Willys att personalen upplever sig ha ett behov av ytterligare utbildningar. Den 
anställda på Willys menar till och med att det är tillräckligt att följa riktlinjerna. Empirin 

visar därmed att personalen är utbildad och att upplärning är tillräcklig för ändamålet, 
vilket skiljer sig från Hradesky (1995) som menar att utbildning ska ske kontinuerligt.  

Inget av fallföretagen har nämnt någon utbildning inom kvalitet som flertalet författare 
förespråkar (Besterfield, 2009; Kassichieh & Yourstone, 1998; Sandholm, 2008). Det finns 

dock flera andra utbildningar, exempelvis inom frukt och grönt samt upplärning hur 

anställda ska gå tillväga för att se om varor är av hög kvalitet. Flera av företagen har 
uttryckt att de tror att kunder uppskattar hög kvalitet på varor, vilket indikerar att dessa 

utbildningar syftar att tillfredsställa ett kundbehov i enlighet med Bergman och Klefsjös 
(2012) definition av kvalitet. Utbildningarna kan därmed anses vara inom kvalitet och ge 

den kunskap om arbetssätt som Sandholm (2008) rekommenderar.  

5.2 Kvalitet	ur	ett	kundperspektiv	

5.2.1 Hemsidan	

Samtliga kundrespondenter uppger att de värderar en enkel hemsida som är lätt att hitta 
på. Till exempel nämns olika kategorier och en bra sökfunktion som önskvärda funktioner. 

Att effektiviteten på hemsidan är av hög vikt, som Barnes & Vidgens (2000), Parasuraman 
et al. (2005), Santos (2003), och Yoo och Donthu (2001) menar är viktigt, framkommer 

därmed tydligt i empirin. Det framgår även att ICA jobbar med att förenkla sin hemsida, 
vilket överensstämmer med kundernas preferenser samt med Barnes & Vidgens (2000), 

Parasuraman et al. (2005), Santos (2003), och Yoo och Donthu (2001). Tillgänglighet, som 

enligt Muhammad et al. (2010), Parasuraman et al. (2005) och Santos (2003) syftar till att 
hemsidan fungerar utan problem, tas enbart upp av en respondent. Respondenten menar 

att det är viktigt att hemsidan inte ska hänga sig.  
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Flertalet författare menar att det är väsentligt för kunden att kunduppgifter behandlas med 
sekretess (Parasuraman et al., 2005; Santos, 2003; Wolfinbarger & Gilly, 2003; Yoo & 

Donthu, 2001). Precis som med tillgänglighet är det enbart en respondent som nämner 
sekretess. Respondenten beskriver att säkerheten vid betalningen och att personuppgifter 

behandlas konfidentiellt är viktigt. En anledning till att enbart en respondent nämner 

sekretess kan vara att sekretess snarare är något som tas för givet än något som skapar 
kvalitet, vilket även Rafiq et al. (2012) hävdar i sin studie om digital mathandel. Det kan då 

ha en negativ effekt på kvalitet men inte en positiv effekt (Rafiq et al., 2012). 

Flera författare tar upp design som något kunder värdesätter när de handlar på internet 

(Barnes & Vidgen, 2000; Santos, 2003; Wolfinbarger & Gilly, 2003; Yoo & Donthu, 2001). 
Utifrån empirin kan vi tyda att design inte nämns särskilt ofta av kundrespondenter. Det 

framkommer att två respondenter tycker design är mindre viktigt och att enbart en 

respondent ser det som viktigt. Empirin visar därmed på, till skillnad från Barnes & Vidgen 
(2000), Santos (2003), Wolfinbarger & Gilly (2003), Yoo & Donthu (2001) att designen 

inte är prioriterad av kunder inom den digitala mathandeln i Sverige.  

Produktinformation nämns av flera författare som ett kundönskemål vid digital mathandel 

(Lim et al., 2009; Tanskanen et al., 2012). Kunder vill ha information om produkter och 
priser när de handlar på internet (Zott et al., 2000). Enligt Tanskanen et al. (2012) ska det 

ska vara enkelt att hitta information på hemsidan. De flesta av respondenterna instämmer 
med Lim et al. (2009), Tanskanen et al. (2012) och Zott et al. (2000) i att 

produktinformation är önskvärd. I empirin framgår det att kunder själva vill se och bedöma 

standarden på livsmedel innan ett köp, vilket är överensstämmande med Lim et al. (2009). 
Lim et al. (2009) menar vidare att eftersom kunden inte själv kan se varan vid e-handel 

krävs omfattande information, om exempelvis näringsinnehåll och ursprung. Det 
framkommer i empirin att flertalet respondenter önskar just information om näringsvärde 

och ursprung. På Willys kontrolleras produktinformationen som visas på hemsidan 
dagligen, vilket är i enlighet med såväl kundrespondenter som med Lim et al. (2009), 

Tanskanen et al. (2012) och Zott et al. (2000). Det visar vidare att Willys tillfredsställer 

kunden i arbetet med sina processer, vilket Bergman och Klefsjö (2012) och Besterfield 
(2009) menar är viktigt för företag.  

Butikschefen på ICA förklarar dock att det är svårt att framställa livsmedel på rätt sätt på 
hemsidan, på grund av variation på varorna. Även Mortimer et al. (2015) menar att det 

finns stor variation på livsmedel. De varierande varorna som butikschefen på ICA och 
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Mortimer et al. (2015) beskriver indikerar att svårigheterna kring framställningen av 
livsmedel på internet inte till fullo går att åtgärda med hjälp av en ökad mängd information. 

Empirin indikerar vidare att information om varor inte är tillräckligt utan kunder vill ha 
mer information. Exempelvis vill de veta hur varorna har transporterats samt vilka varor 

som finns i lager. Det visar på att informationen ej bör begränsas till enbart produkter utan 

bör inkludera ytterligare delar, exempelvis lagersaldo. Det har inte framkommit i empirin 
att något av fallföretagen har exempelvis lagersaldo på hemsidan. 

Samtliga fallföretag arbetar för att förbättra hemsidan. Exempelvis framkommer det på 
Coop att hemsidan uppdateras kvartalsvis. Medarbetaren på Willys nämner att det är 

viktigt att hemsidan fungerar utan problem. Det empiriska materialet visar att hemsidan i 
någon mån är prioriterad av samtliga fallföretag, vilket därmed överensstämmer med 

kunderna som värderar både en enkel hemsida och produktinformation högt.  

5.2.2 Beställning	till	leverans	

Uppfyllelse innebär att kunder får leverans vid utlovad tidpunkt samt att de får alla varor de 
har beställt vilket enligt många författare visat sig vara viktigt för kunder (Marimon et al., 

2010; Parasuraman et al., 2005; Rafiq et al., 2012; Santos, 2003; Wolfinbarger & Gilly, 
2003). Minst en respondent från samtliga företag tror att kunder värderar att få en 

komplett påse högt. Fallföretagen arbetar för att säkerställa att de kan leverera kompletta 

påsar till sina kunder. Exempelvis instrueras alla anställda på Coop att aldrig skicka 
inkompletta order. På Willys har de infört en extra kontroll innan leverans av varor för att 

säkerställa att alla varor är med. Att företagen fokuserar på att leverera kompletta order är 
överensstämmande med det flertalet författare benämner som uppfyllelse (Marimon et al., 

2010; Parasuraman et al., 2005; Rafiq et al., 2012; Santos, 2003; Wolfinbarger & Gilly, 
2003) samt med flertalet kundrespondenter från vår studie.  

Då flera kunder belyser vikten av kompletta påsar menar flera respondenter att 
ersättningsvaror är okej, men då önskar många att själva kunna ta beslutet om vilken 

ersättningsvara de ska få. De finns dock flera kunder som absolut inte kan tänka sig att få 

ersättningsvaror och som hellre skulle vilja ha en inkomplett påse än att få varor av ett 
annat märke. Det framkommer i empirin att alla fallföretag har en funktion på hemsidan 

där kunder kan välja om de vill ha en ersättningsvara eller ej. Dock framkommer det inte 
att kunden själv kan bestämma vilken ersättningsvara de vill ha vilket många 

kundrespondenter önskar kunna göra. Det visar på att fallföretagen inte möter kundernas 
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förväntningar, vilket förhindrar ett skapande av kvalitet enligt Bergman och Klefsjö (2012). 
Anställda på två av fallföretagen tror att kunder inte bryr sig så mycket om märke utan kan 

tänka sig ersättningsvaror. Butikschefen på ICA är dock inte lika övertygad om att 
kunderna vill ha ersättningsvaror. Åsikterna kring ersättningsvaror varierar därmed mellan 

såväl företagsrespondenter som kundrespondenter och dem emellan. 

Att få leverans vid utlovad tid är något som de flesta respondenter anser vara viktigt. Det är 
i enlighet med den andra delen av uppfyllelse som flertalet författare benämner som viktig 

för kunder vid e-handel (Marimon et al., 2010; Parasuraman et al., 2005; Rafiq et al., 2012; 
Santos, 2003; Wolfinbarger & Gilly, 2003). Anställda på Coop tror, i enlighet med vad den 

insamlade empirin från kunder visar, att kunder värderar punktlighet vid leverans. När det 
gäller utlämning av varor i butik menar dock både chef och anställd på ICA att kunder inte 

kräver punktlighet. Det har inte framkommit i empirin om kunder kan tänka sig att vänta 

vid hämtning av varor i butik. Dock nämner två respondenter att de gärna hämtar varor i 
butiken, vilket både Willys och ICA erbjuder.  

Respondenter värderar dock fler delar gällande leveransen än enbart att få varorna 
levererade i tid. Empirin visar på att kunder önskar få varorna inom ett kort tidsintervall, 

ofta inom ett intervall på maximalt en halvtimme. Inget av fallföretagen erbjuder dock ett 
tidsintervall på en halvtimme som kunder önskar, utan samtliga har ett intervall på två 

timmar, vilket indikerar att fallföretagen inte utgår från kunden som (Aguilani et al., 2016; 
Bergman & Klefsjö, 2012; Besterfield, 2009; De Feo, 2017; ISO, 2015a; Sandholm, 2008) 

menar att företag bör för att möjliggöra ett kvalitetsskapande. Empirin visar även att 

kunder vill ha leverans på kvällstid. Exempelvis erbjuder Willys leverans fram till 21.00 och 
Coop fram till 20.00, vilket är i enlighet med de kunder som önskar leverans på kvällen.   

Det finns även önskemål kring själva tiden från beställning till leverans, där de flesta vill ha 
varor levererade inom en till två dagar. Expressleverans är däremot respondenter oeniga 

om, många nämner det inte alls men av de som nämner det anser majoriteten att 
expressleverans inte är nödvändigt. Det skiljer sig från färskvaruchefen på Willys som 

menar att kunder värderar expressleverans högt.  

Empirin visar därmed på att önskemålen kring leverans är många fler än enbart det som 
inkluderas i uppfyllelse, det vill säga att få leverans i utlovad tid (Marimon et al., 2010; 

Parasuraman et al., 2005; Rafiq et al., 2012; Santos, 2003; Wolfinbarger & Gilly, 2003). 
Det är tydligt i empirin att leveransen är något som alla respondenter har åsikter kring, och 
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det som framförallt är viktigt är hur långt tidsintervallet vid leveransen är. Där ser vi en 
skillnad ifrån ovan nämnda författare (Marimon et al., 2010; Parasuraman et al., 2005; 

Santos, 2003; Rafiq et al., 2012; Wolfinbarger & Gilly, 2003) som endast nämner att 
varorna ska levereras vid utlovad tid. 

Till skillnad från leverans verkar bemötandet vara av mindre betydelse för kunder. 

Parasuraman et al. (1988) beskriver vikten av hur trevlig, tillmötesgående och hjälpsam 
personalen är vid tjänster. Butikschefen på ICA Maxi menar att kundens möte med 

leverantören är kort men mycket viktigt, i enlighet med Barnes och Vidgens (2000) och 
Parasuraman et al. (1988). Bemötandet tycks dock inte vara något som 

kundrespondenterna anser vara viktigt och två respondenter tycker till och med att 
bemötandet är det minst viktiga överlag när det gäller den digitala mathandeln. Det 

empiriska utfallet gör att bemötandets relevans vid den digitala mathandeln kan 

ifrågasättas. Enligt Cronin och Taylor (1992) kan dimensionerna i modellen SERVQUAL 
(Parasuraman et al., 1988) ha olika relevans beroende på bransch. I Bemötande har vi 

inkluderat alla dimensioner från SERVQUAL utom pålitlighet som inkluderas i uppfyllelse.  
Vid låginvolveringstjänster har SERVQUAL visat sig vara mindre relevant (Cronin & Taylor, 

1992). Inom den digitala mathandeln möts endast kunden och företaget vid 
leveranstillfället, vilket kan liknas vid de tjänster som Cronin och Taylor (1992) benämner 

som låginvolveringstjänster. Det indikerar att anledningen till varför empirin visar på att 
bemötandet är mindre viktigt är, i enlighet med Cronin och Taylor (1992), att den digitala 

mathandeln kan klassas som en låginvolveringstjänst. 

5.2.3 Varor	

Gällande priset visar empirin en oenighet bland respondenterna. Vissa anser att priset inte 
är så viktigt och hänvisar till att bekvämligheten som tjänsten erbjuder gör att ett högre pris 

känns rimligt. Detta är i enlighet Anckar et al. (2002) som förklarar att bekvämligheten gör 
kunder som handlar mat online mindre priskänsliga än de som handlar i fysisk butik och 

med Wilson-Jeanselme och Reynolds (2006) som menar att priset inte är av särskilt stor 

betydelse vid e-handel av livsmedel. Dock anser en majoritet av kundrespondenterna att 
priset är viktigt. Vissa säger att priserna ej ska vara högre än i butik och andra menar att det 

till och med bör vara lägre än i fysisk butik. Att flera respondenter anser att priset bör vara 
lågt står i kontrast till Anckar et al. (2002) och Wilson-Jeanselme och Reynolds (2006). 

Ramus och Nielsen (2005) beskriver att kunder har en tro att priser är lägre vid e-handel av 
mat än i fysisk butik, vilket är en tro som visar sig bland vissa respondenter i vår studie. 
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Dessa respondenter menar att priset bör vara lågt eftersom deras uppfattning är att e-
handel generellt brukar vara ett billigt alternativ. Oenigheten kring vikten av pris visar sig 

även i empirin som är insamlad från fallföretagen. På ICA tror butikschefen att pris är 
något av det viktigaste för kunder medan e-handelschefen på Coop är av åsikten, precis som 

Anckar et al. (2002), att priset är minst viktigt eftersom kunder är beredda att betala för 

servicen. Det finns därmed oenigheter kring vikten av pris hos både kund- och 
företagsrespondenter såväl som mellan författare i vår teori. 

En majoritet av respondenterna uttrycker att utbudet som den digitala mathandeln 
erbjuder är viktigt. Respondenternas tankesätt kan liknas vid Anckar et al. (2002), Jiang 

(2016) och Ramus och Nielsen (2005) som menar att utbud är viktigt vid e-handel. Till 
exempel nämner några respondenter att de önskar ett utbud utöver det som finns i deras 

vanliga butik. I enlighet med Anckar et al. (2002) kan det tolkas som att utbud är viktigast 

när det som kunden söker inte finns i en matbutik i närheten. Butikschefen på ICA är av 
uppfattningen att sortiment är viktigt för kunder, vilket är överensstämmande med 

majoriteten av kundrespondenterna. De framkommer vidare att fallföretagen arbetar med 
att välja sortiment och med att kontrollera vilka varor som finns i butik. Två fallföretag 

nämner att de inte erbjuder hela sortimentet online, vilket skiljer sig från en 
kundrespondent som önskar att samma sortiment erbjuds på internet som i butik. Fyra 

respondenter anser att utbud inte är betydelsefullt, vilket skiljer sig från Anckar et al. 
(2002), Jiang (2016) och Ramus och Nielsen (2005). Vidare valde två respondenter utbud 

som den allra minst viktiga delen överlag, vilket indikerar att åsikterna om utbud skiljer sig 

mellan respondenter. Faktumet att åsikterna skiljer sig avsevärt mellan respondenter både 
gällande pris och utbud överensstämmer med Anckar et al. (2002) och Bergman och Klefsjö 

(2012) som poängterar att preferenser kan skilja sig.  

Samtliga respondenter värderar fräschhet och hög standard på varorna, vilket är i enlighet 

med Wilson-Jeanselme och Reynolds (2006) som menar att varans standard är något av 
det viktigaste för kunder som handlar på internet. Ramus och Nielsen (2005) beskriver att 

kunder besitter en rädsla för att livsmedel inte håller hög kvalitet när de handlas online, 

vilket även vår empiri tyder på. Flera respondenter har inte tillit till att de som plockar 
väljer de bästa varorna. Vidare förklarar flera respondenter att varor bör vara fräscha och 

att exempelvis frukt inte ska ha några märken, vilket är något samtliga fallföretag nämner 
att de fokuserar på vid e-handeln.  
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Vidare menar majoriteten av respondenterna att en bra hållbarhet på varorna är viktigt och 
tre respondenter definierar en bra hållbarhet på mjölk som ungefär en vecka. Hållbarheten 

är viktig eftersom de vill kunna planera, något som Sara beskriver som följande:  

Man måste ju ändå kunna göra en storhandling och planera och handla för en hel vecka. 

Och då vill man ju ändå att varorna ska kunna hålla sig hela den veckan.” - Sara 

På både ICA och Willys nämner de anställda att de arbetar efter riktlinjer i plockningen som 
innefattar att mjölken ska ha minst sex dagars hållbarhet, vilket är nära en vecka. Därmed 

överensstämmer fallföretagens riktlinjer kring hållbarhet med kunders önskemål, vilket 
Bergman och Klefsjö (2012) menar möjliggör skapandet av kvalitet. På Coop har de 

riktlinjer om fem dagars hållbarhet, vilket är längre ifrån kundrespondenters önskemål om 
en hållbarhet på runt en vecka.  

Många respondenter vill dessutom vara säkra på att varorna hanteras på ett sätt som 

säkerställer varornas fräschhet. Respondenter nämner vikten av att kyl- och fryskedjan 
hålls samt att varorna hanteras hygieniskt. Det kan liknas med Tanskanen et al. (2002) som 

menar att kunder vill försäkra sig om att standarden är lika hög vid e-handel som om de 
skulle handla i fysisk butik. När det gäller frukt och grönt visar empirin på att flertalet 

kunder föredrar omogen frukt över mogen, vilket stämmer överens med Willys riktlinjer 
kring att plocka mindre mogen frukt. Således är kundens önskemål överensstämmande 

med Willys riktlinjer, vilket enligt Tanskanen et al. (2002) borde leda till att kunder ej 
känner en motvilja till att handla frukt på internet.  

Empirin visar på att det finns en osäkerhet kring att handla färskvaror på den digitala 

mathandeln, i enlighet med Anckar et al. (2002) och Ramus och Nielsen (2005). Det skiljer 
sig från Munson et al. (2017) som menar att en sådan osäkerhet inte finns. Fallföretagen 

har inte nämnt att de har information gällande plockning på deras respektive hemsidor. En 
anledning till att det finns en stor osäkerhet kring att handla färskvaror på internet kan vara 

att kunder inte är informerade om företagens riktlinjer kring plockning av färskvaror. 
Argumentet stärks av att två kundrespondenter nämner att de önskar information kring 

hur färskvaror hanteras varav en menar att det skulle göra henne mer benägen att handla 

färskvaror på internet. Ytterligare information om hantering skulle därmed kunna minska 
motviljan att handla färskvaror på internet, vilket även Tanskanen et al. (2002) hävdar. 

Han menar att det inte finns en motvilja att handla färskvaror på internet om kunder är 
informerade om att standarden är lika hög som i fysisk butik (Tanskanen et al., 2002).  
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5.3 Studiens	reviderade	analysmodell	

Den kompletterade hörnstensmodellen har visat sig vara relevant för företag inom den 
digitala mathandeln. Den delen av analysmodellen är därmed oförändrad från den 

ursprungliga analysmodellen.  

Den nedre delen av analysmodellen som rör kunderna har dock ett behov av komplettering. 
Trots att vissa av faktorerna i studiens analysmodell inte nämns så ofta eller anses vara 

mindre viktiga, finns det minst en kundrespondent som lägger vikt vid respektive del. Det 
gör att samtliga faktorer är relevanta att ha kvar i modellen. Det finns dock anledning att 

komplettera den del av modellen som avser kunderna med Leveranstid och 
Leveransintervall. Dessutom visade det empiriska materialet att ytterligare information 

utöver produktinformation var av vikt. Baserat på detta skapas en ny faktor som innehåller 
både produktinformation och övrig information vilken benämns som information.  
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Figur 3: Studiens reviderade analysmodell 
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6. Slutsats	

I studiens avslutande avsnitt besvaras studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet 
mynnar ut i en beskrivning av studiens forskningsbidrag samt förslag till vidare 

forskning. 

Studiens syfte är att skapa förståelse för hur kvalitetsstyrningen ser ut inom den digitala 
mathandeln samt att ta reda på vad som värdesätts av kunder för att livsmedelsföretagen 

ska få ökad förståelse kring hur de kan utforma kvalitetsstyrningen. Nedan följer de 
slutsatser som studien kommit fram till, utifrån studiens två frågeställningar. Den första 

frågan som studien ämnade besvara var hur kvalitetsstyrningen ser ut för svenska 
livsmedelsbutiker som erbjuder e-handel.  

Utifrån studien framgår det att inget av fallföretagen varken har nämnt begreppet 

kvalitetsstyrning eller att en implementering av kvalitetsstyrning har förekommit. Trots 
detta arbetar samtliga fallföretag i någon mån med alla faktorer inom kvalitetsstyrning som 

ingår i studiens analysmodell. Därmed verkar inte bristen på benämning eller 
implementering påverka vilka delar som fallföretagen berör. Trots att studiens fallföretag 

till viss del arbetar med faktorerna inom kvalitetsstyrning, framträder det att arbetet inte är 
helt överensstämmande med faktorernas innebörd. Det finns skillnader mellan 

kvalitetsstyrning och fallföretagens arbete när det kommer till exempelvis att sätta kunden i 
centrum, utveckla ett engagerat ledarskap, skapa förutsättningar för delaktighet samt 

arbeta med processer. 

Även om många företagsrespondenter nämnde kunden som bedömare av kvalitet var det 
några som inte gjorde det. Fallföretagen utgår inte heller från någon definition av kvalitet 

som innefattar kundens behov och förväntningar. Vidare utför de inte kundundersökningar 
i en stor utsträckning. Det ovanstående visar att det finns möjlighet att uppnå ett ökat 

kundfokus hos företagen. Studien visar även på att ett mer engagerat ledarskap skulle 
kunna uppnås genom ytterligare kommunikation av kvalitetsmål. De förutsättningar för 

delaktighet som förespråkas inom kvalitetsstyrning skapas på samtliga fallföretag, dock 

enbart vid mindre beslut. Fallföretagens möjlighet att involvera medarbetare i större beslut 
hindras av resursbegränsningar och centralt beslutsfattande. Bristen på involvering av 

medarbetare har visat sig orsaka konsekvenser för fallföretagen. Studien visar dock att 
konsekvenserna inte uppstår på grund av brist på motivation, som Bergman och Klefsjö 
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(2012) menar, utan till följd av att medarbetarnas kunskap om det dagliga arbetet inte 
nyttjas vid beslutsfattande.  

Trots att samtliga fallföretag till viss del har de standardiserade processer som 
rekommenderas inom kvalitetsstyrning, har företagen en varierande grad av 

standardisering. Graden av standardisering skapar olika slags problematik för företagen att 

möta kundens förväntningar. Det fallföretag med den högsta flexibiliteten i sina processer 
visade sig vara det företag med minst problem att möta kundens förväntningar. Studien 

visar att den höga grad av standardisering i processer som kvalitetsstyrningen förespråkar 
inte passar den digitala mathandeln, utan en balans krävs mellan standardisering och 

flexibilitet för att kunna skapa kvalitet för kunder. 

Trots att en benämning inte krävs för att arbeta med de olika delarna inom 

kvalitetsstyrning finns det möjlighet till förbättring inom flera delar. Studiens resultat visar 

att en utökad kvalitetsstyrning kan leda till bättre förståelse för hur styrningen hos 
fallföretagen kan utformas för att undvika de negativa effekter som framkommit i studien, 

som till exempel mindre lyckade beslut eller svårigheter att möta kundens förväntningar. 
Dock bör företag förhålla sig kritiska till de standardiserade processer som 

kvalitetsstyrningen förespråkar, eftersom standardiserade processer inte till fullo visat sig 
vara gynnsamt inom den digitala mathandeln.  

Studiens andra frågeställning innefattar vilka förväntningar kunder har på den digitala 
mathandeln och hur väl svenska livsmedelsbutiker uppfyller dessa. Många av faktorerna 

som ingår i analysmodellen värdesätts av de kunder som intervjuats. Dessutom har 

kundrespondenter belyst delar som inte inkluderas i studiens analysmodell. Det som 
värdesätts av samtliga kunder är effektivitet samt varans hållbarhet och felfrihet, vilka 

prioriteras högt även av fallföretagen. Studien visar vidare att fallföretagen inte fokuserar 
på de faktorer som är lågt värderade av kundrespondenter. Det finns dessutom delar där 

såväl kunder som företag har varierande åsikter. Kundernas åsikter skiljer sig vad gäller 
pris, ersättningsvaror och utbud och det gör även företagens åsikter. Att åsikterna skiljer sig 

mellan kunder skapar ett behov för respektive företag att undersöka vad deras kunder 

förväntar sig.  

Det finns även sådant som kunder värdesätter högt men som fallföretagen inte fokuserar 

särskilt mycket på, vilket visar på att de inte utgår helt från kunden. Tidsintervallet för 
leverans är ett exempel på detta och skiljer sig mellan vad de flesta kunder önskar och vad 
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företagen erbjuder. Företagen verkar inte fokusera särskilt mycket på leveransprocessen 
överlag, även om empirin tyder på att vissa gör det mer än andra. Det går att konstatera att 

beroende på om transporten är outsourcad eller inte läggs olika stort fokus på leveransen. 
Att inte prioritera leveransen är problematiskt då kunder värderar leveransen högt. Därmed 

bör leveransen inte bortprioriteras bara för att den outsourcas till ett annat företag.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att fallföretagen till viss del arbetar utefter 
kvalitetsstyrningens delar, men inte fullständigt. Vidare överensstämmer fallföretagens 

arbete med kundernas förväntningar till stor del. Studien visar dock på att ett ökat 
kundfokus skulle kunna leda till att företagen kan överträffa kundernas förväntningar och 

därmed skapa kvalitet. 

6.1 Forskningsbidrag	

Studien har bidragit med en ökad förståelse för hur kvalitetsstyrningen ser ut inom den 

digitala mathandeln i Sverige. Det har inte hittats tidigare forskning om kvalitetsstyrning 

inom den digitala mathandeln. Förklaringen till det torde vara att den digitala mathandeln 
är ett relativt nytt fenomen. Eftersom den digitala mathandeln växer snabbt i Sverige är 

denna studien relevant. Studien har således bidragit till befintlig forskning genom att visa 
på relevansen av kvalitetsstyrning inom den digitala mathandeln i Sverige.  

Tidigare studier inom kvalitetsstyrning framhäver fördelarna med standardiserade 
processer (Bergman & Klefsjö, 2012; Besterfield, 2009) vilket enligt resultatet av vår studie 

inte alltid är fördelaktigt i den digitala mathandeln. Det som framgår av studiens resultat är 

att en balans krävs i graden standardisering, vilket vissa författare som ställer sig kritiska 
till för standardiserade processer (Benner & Tushman, 2003; Hsu et al., 2007). Därmed 

skiljer sig vår studie från tidigare forskning inom kvalitetsstyrning när det gäller 
standardiserade processer.  

Studien bidrar även med en djupare förståelse för svenska kunders förväntningar och vad 
dessa innefattar, jämfört med tidigare forskning som varit främst kvantitativ och gjorts i 

andra länder. Vår studie visar att effektivitet samt hållbarhet och felfrihet värdesätts högst i 

Sverige. Resultatet skiljer sig från den tidigare forskningen vilken undersökt vilka faktorer 
som skapar kvalitet för kunden. Dessa kommer fram till att hemsidans tillgänglighet 

(Muhammad et al., 2016), uppfyllelse (Marimon et al., 2010; Rafiq et al., 2012) och 
pålitlighet (Chung et al., 2016) är de viktigaste för kunden. Tidigare studier av digitala 
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mathandeln har dessutom enbart haft ett kundperspektiv. Denna studie bidrar med ett 
kombinerat kvalitetsstyrning- och kundperspektiv.  

Analysmodellen, som är skapad utifrån studiens teoretiska referensram och är 
kompletterad utifrån studiens resultat, kan tillämpas av såväl livsmedelsföretag som 

erbjuder e-handel som till vidare forskning inom ämnet. Livsmedelsföretag kan använda 

modellen som underlag för arbete med kvalitetsstyrning och för att ta reda på kundernas 
förväntningar. Genom vidare forskning från andra perspektiv kan modellen ytterligare 

kompletteras för att på ett mer utvecklat sätt kunna skapa förståelse för relationen mellan 
kvalitetsstyrning och kundens förväntningar. Studien har således bidragit med teoretisk 

kunskap i form av en modell som är passade inom den digitala mathandeln samt med 
praktisk kunskap genom att livsmedelsföretag kan tillämpa modellen och dess innehåll.  

Dessutom har studien skapat en insikt i kundernas förväntningar på den digitala 

mathandeln och till vilken grad förväntningarna uppfylls av fallföretagen i nuläget. Studien 
ger vidare en ökad förståelse för hur livsmedelsföretag som erbjuder e-handel kan utforma 

kvalitetsstyrningen. Den information från kunder som studien bidragit med kan nyttjas av 
livsmedelsföretag som erbjuder e-handel för att i större utsträckning uppfylla kundernas 

förväntningar. Utöver det arbete som företagen utför kan större prioritet läggas på 
leveransen och informationen på hemsidan för att uppnå förväntningar vilket i sin tur kan 

skapa kvalitet för kunderna.  

6.2 Förslag	till	vidare	forskning	

Eftersom den digitala mathandeln växer och förändras kontinuerligt finns det anledning till 
fortsatta studier inom ämnet. Denna studie har begränsats till företag inom den digitala 

mathandeln som har en fysisk butik. Det skulle därför vara värdefullt med en studie som 
undersöker företag inom den digitala mathandeln utan fysisk butik, för att jämföra om det 

finns skillnader i företagens kvalitetsstyrning. Ytterligare ett intressant område för fortsatta 
studier är att studera kvalitetsstyrning inom andra e-handelsbranscher för att jämföra 

huruvida arbetet med kvalitet skiljer sig åt mellan livsmedelsbranschen och övriga 

branscher. Exempelvis vore det av intresse att se om det finns skillnader i 
kvalitetsstyrningen mellan livsmedelsbranschen och branscher som säljer varor som inte 

har den begränsade hållbarheten som livsmedel besitter. 
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Ett intressant område för vidare studier är även att undersöka kunders önskemål kring den 
digitala mathandeln utifrån KANO-modellen. Detta eftersom studien har visat på områden 

där kunder inte uttalat sig ha förväntningar. Således hade det varit av intresse att 
undersöka om dessa områden inte nämnts på grund av att kunder tar de för givet, men att 

de skulle skapa negativ upplevelse om de inte uppfylls.   
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8. Bilagor	

8.1 Bilaga	1.	Intervjuguide	chefsposition	

Inledande	frågor	

● Vilken är din position inom [företaget]? 
● Hur länge har du arbetat på [företaget]? 

● Hur länge har du haft denna position på [företaget]? 
● Hur länge har [företaget] haft en e-handel?  

○  Vad skulle du säga var orsaken till att ni började med e-handel? 

○  Uppfattar du det som att det var mycket arbete bakom lanseringen? 

Ämnesrelaterade	frågor	

● Upplever du att ni arbetar med kvalitet på något visst sätt när det gäller e-handeln? 

 
● Har ni en företagsspecifik definition av vad kvalitet innebär när det gäller er E-

handel? I så fall vilken?   
○  Hur upplever du att definitionen uttrycker sig i det dagliga arbetet med e-

handeln?  
○  Har ni några mål med ert kvalitetsarbete när det gäller e-handeln? Om ja, 

vilka?  
○  Vem anser du är den som avgör om en hög kvalitet har uppnåtts? 

 

● Vid beslutsfattande; samlas någon information in för att stödja besluten? Vilken typ 
av information? Utveckla. 

○  Sker några mätningar för att stödja besluten? Om ja, vilka mätningar? 
 

● Vilka processer skulle du säga ingår vid e-handel, från beställning till kund?  
○  Vilka processer anser du att ni fokuserar främst på?  Varför?  

○  Har ni något tillvägagångssätt för att upptäcka fel i processerna? Om ja, hur 

går det till?  



 

 

 

 

○  Om fel uppstår i någon process, hur upplever du att ni arbetar för att lösa 
dessa (både kortsiktigt och långsiktigt)?  

 
● Sker ofta förbättringar av e-handelns olika delar eller ert arbete internt? Om ja, vad 

är det som initierar ett förbättringsarbete?  

○  Finns det några moment eller något visst tillvägagångssätt i 
förbättringsarbetet? I så fall vilka? 

 
● Hur skulle du säga att [företaget] arbetar för att säkerställa att den kunskap som 

behövs finns hos företagets anställda? (Arrangeras någon utbildning? Finns några 
guidelines?) 

○  Upplever du att [företaget] ger anställda möjlighet att påverka exempelvis 

beslut och arbetssätt? Om ja, på vilket sätt?  
○  Är det ofta de anställdas förslag går igenom? Om ja, har du något exempel? 

○  Ingår de anställda i arbetsgrupper? Om ja, hur ser det ut i praktiken? 
 

● Vilken roll upplever du att du som chef har för att leda kvalitetsarbetet som sker i 
samband med e-handeln?  

 
● Vilka aspekter tror du att kunderna som handlar mat online anser är de viktigaste?  

○  Vilka aspekter tror du spelar minst roll? 

 
● Har [företaget] något tillvägagångssätt för att ta reda på vad kunder har för 

förväntningar på e-handeln? Om ja, hur går det till?  
  



 

 

 

 

8.2 Bilaga	2.	Intervjuguide	Anställd	

Inledande	frågor	

● Vilken är din position inom [företaget]?  
● Hur länge har du arbetat på [företaget]? 

● Hur länge har du haft denna position på [företaget]? 

 

Ämnesrelaterade	frågor	

● Upplever du att ni arbetar med kvalitet på något visst sätt när det gäller e-handeln? 
Hur då? 
 

● Vet du om [företaget] har en företagsspecifik definition av vad kvalitet innebär när 
det gäller e-handeln? I så fall vilken?   

○ Hur upplever du att definitionen uttrycker sig i det dagliga arbetet med e-
handeln? 

○ Har ni några mål med ert kvalitetsarbete när det gäller e-handeln? Om ja, 
vilka? 

○ Vem anser du är den som avgör om en hög kvalitet har uppnåtts? 
 

● Vilka processer skulle du säga ingår vid e-handel, från beställning till kund?  
○  Vilka processer anser du att ni fokuserar främst på?  Varför?  

○  Har ni något tillvägagångssätt för att upptäcka fel i processerna? Om ja, hur 
går det till? 

○  Om fel uppstår i någon process, hur upplever du att ni arbetar för att lösa 

dessa (både kortsiktigt och långsiktigt)?  
 

● Sker ofta förbättringar av e-handelns olika delar eller ert arbete internt? Om ja, vet 
du vad det är som initierar ett förbättringsarbete?  

○  Hur ser arbetet med förbättringar ut?  
 



 

 

 

 

● Känner du att du har den kunskapen som behövs för att kunna bidra till 
kvalitetsarbetet? [Riktlinjer? Utbildningar?] 

○  Får ni möjlighet att påverka exempelvis beslut eller arbetssätt? Om ja, på 
vilket sätt?  

○  Är det ofta att era förslag går igenom? Har du något exempel? 

○  Upplever du att cheferna stöttar och motiverar de anställda? På vilket sätt? 
○  Arbetar ni i arbetsgrupper?  

 
● Vilka aspekter tror du att kunderna som handlar mat online anser är de viktigaste?  

○  Vilka aspekter tror du spelar minst roll? 
  



 

 

 

 

8.3 Bilaga	3.	Intervjuguide	Kund		

Inledande	frågor		

● Hur gammal är du? 
● Vad har du för sysselsättning? 

● Om du skulle handla livsmedel online istället för i en fysisk butik, varför skulle du 
göra det? 

○  Varför har du inte handlat mat online? Utveckla! 

Ämnesrelaterade	frågor		

● Tänk dig att du skulle handla livsmedel online.  Vad har du då för förväntningar?  

 
● Om du tänker kring själva hemsidan. 

○  Vilka aspekter tycker du är viktiga?  

○  Vilka tycker du är mindre viktiga?  
 

● Om du tänker från det att du beställt varorna tills du får dem. 
○  Vilka aspekter tycker du är viktiga?  

○  Vilka tycker du är mindre viktiga? 
 

● Om du tänker på själva varorna. 
○  Vilka aspekter tycker du är viktiga?  

○  Vilka tycker du är mindre viktiga? 

 
● I övrigt, är det något annat som du tycker är viktigt gällande e-handel av livsmedel? 

 
● Är det någon speciell typ av varor som du känner dig mindre bekväm med att 

handla online? 
 

● Tänk på aspekterna du har pratat om. 

○   Vilken aspekt är allra viktigast för dig? 
○  Vilken är minst viktig för dig?  


