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Sammanfattning 
 

Titel:  Den olönsamma e-handeln för dagligvaror - Möjligheter och utmaningar i en 
decentraliserad organisation 

 
Författare:   Mimmi Hellsten och Sophie Johansson  
 
Handledare:   Anders Parment  
 
Bakgrund:  Livsmedelsförsäljningen online befinner sig i den mest expansiva fasen i 

branschens historia. Det är svårt att hitta en prisnivå som täcker de 
tillkommande kostnaderna som onlinehandeln medför och som kunderna är 
villiga att betala. Den decentraliserade styrningen och det självständiga 
ägandet som ICA innehar står i konflikt med hur en effektiv e-handel bedrivs. 
Det råder således många frågetecken kring hur onlinehandeln för dagligvaror 
ska bli ekonomiskt hållbar. 

 
Syfte:  Studien syftar till att genom en fallstudie undersöka och förklara upplevda 

möjligheter och utmaningar som har uppstått vid implementeringen av e-
handeln inom dagligvaruhandeln. Vidare syftar studien till att undersöka och 
förklara hur den decentraliserade styrningen har påverkat upplevda 
möjligheter och utmaningar samt hur organisationen arbetar för att skapa en 
ekonomiskt hållbar affärsmodell.  

  
Genomförande:  Studien är en fallstudie av kvalitativ karaktär där empirin har samlats in 

genom semi-strukturerade intervjuer med representanter från ICA-butiker 
och ICA Sverige. Den abduktiva ansatsen har möjliggjort en djupare 
förståelse av fenomenet då empirin och teorin har utvecklats och bearbetats 
under studiens gång. 

 
Slutsats:  Studiens resultat visar på flertalet möjligheter och utmaningar som är 

relaterade till organisation, internt nätverk samt kundrelation. Möjligheter 
som har uppstått är bland annat; nya marknadsandelar, ökad kundkännedom 
samt ökat kundvärde. Utmaningar som har uppstått är bland annat; ökad 
konkurrens, prissättningsproblematik, ineffektiv plockningsprocess och en 
enhetlig bild av företaget. Vissa av dessa är specifikt relaterade till den 
decentraliserade styrningen och franchiseägandet och andra är oberoende 
av organisations- och distributionsstruktur. En ekonomiskt hållbar 
affärsmodell skapas genom bland annat; motiverade medarbetare; nyttjande 
av lastbilens fulla kapacitet samt en framåtanda som genomsyrar hela 
organisationen  

 
Nyckelord:   dagligvaruhandel, e-handel, decentralisering, franchise 



 

 

  



 

 

Abstract 
 

Title:  The Unprofitable E-commerce for Groceries - Opportunities and Challenges 
in a Decentralised Organisation 

 
Authors:   Mimmi Hellsten and Sophie Johansson  
 
Supervisor:  Anders Parment  
 
Background:  Online grocery shopping is in its most expansive phase in history. It is difficult 

to find a price level that covers the additional costs related to e-commerce 
and the customer’s willingness to pay. The decentralised control and the 
franchise ownership ICA possesses is in conflict with an effective e-
commerce. Therefore, there are several questions about how e-commerce for 
groceries can be economic sustainable. 

 
Purpose:  The purpose of this study is to examine and explain perceived opportunities 

and challenges that have emerged by the implementation of e-commerce. 
Furthermore, the study aims to examine and explain how the decentralised 
control has affected perceived opportunities and challenges and how the 
organisation works with creating an economic sustainable business model.  

 
Completion:  This is a case study based on a qualitative method and the data has been 

gathered through semi structured interviews with representatives from ICA 
stores and ICA Sverige. The abductive research approach has enabled a 
deeper understanding of the phenomenon by allowing the data and theory 
to adapt during the process. 

 
Conclusion:  The result of the study displays several opportunities and challenges related 

to organisation, internal network and customer relationship. Opportunities 
that have emerged are for example; new market shares, increased customer 
knowledge and increased customer value. Challenges that have emerged are 
for example; increased competition, pricing problems, ineffective picking 
process and a homogenous picture of the company. Some of these challenges 
are specifically related to the decentralised control and the franchise 
ownership while other are neither affected by the organisation- nor 
distribution structure. An economic sustainable business model is created by, 
for example, motivated employees, usage of the truck’s full capacity and a 
forward thinking that influences the entire organisation.  

 
Key words:   grocery retail, e-commerce, decentralisation, franchise  
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1. Inledning  
Studiens inledande kapitel syftar till att ge en inblick i ämnet och därmed varför det är 

intressant att studera. I kapitlet presenteras studiens bakgrund och problematisering för 

att sedan mynna ut i syfte och forskningsfrågor.  

 

1.1 Bakgrund 

Under 1990-talet fick svenska hem tillgång till internet vilket resulterade i att en ny 

marknadskanal växte fram, där företag kunde nå ut till en större skara potentiella 

kunder (Hagberg, Sundström och Egels- Zandén, 2016). Sverige har i jämförelse med 

många andra länder kommit långt i den digitala omställningen. Säkra digitala 

betalningslösningar samt en god infrastruktur underlättar för försäljning av varor inom 

och utanför Sveriges gränser (Svensk Handel, 2018). E-handeln har sedan dess 

införande haft en ökande tillväxttakt vilket har möjliggjorts genom ökad 

internetåtkomst och snabbare uppkoppling. Konsumenter blir överlag allt mer digitala. 

Det är inte enbart handeln som blivit digital utan konsumenter jämför priser, 

kontrollerar lagersaldon och söker produktinformation online (Svensk Handel, 2018). 

Från att marknaden har karaktäriserats av ett efterfrågeöverskott har 

internetåtkomsten förändrat marknaden till konsumenternas favör där en högre grad 

av transparens råder. Med andra ord är dagens konsumenter mer informerade än 

tidigare. Digitaliseringen har genom en ökad användning av mobiltelefoner medfört ett 

förändrat köpbeteende bland konsumenterna (Hagberg, Sundström och Egels- Zandén, 

2016). 

 

Närmare hälften av den totala omsättningen inom detaljhandeln utgörs av dagligvaror 

och främst livsmedel (Svensk Digital Handel, 2018). Dagligvaror samlas idag under 

samma tak där ICA, Axfood, Coop, Bergendahls, Lidl samt Netto dominerar 

dagligvaruhandeln i Sverige (DLF, Delfi Marknadspartners och HUI Research, 2018). 

Hädanefter är det dessa aktörer studien syftar till vid benämning av de stora 

dagligvaruhandelsaktörerna och således inte rena onlineaktörer som Mat.se eller 

Mathem.se. Det blir allt vanligare att kunderna själva skannar sina inköp och därmed 

minskar det fysiska mötet mellan kund och butikspersonal (Svensk Digital Handel, 

2018). E-handeln för livsmedel är ständigt växande och mellan 2016 och 2017 växte e-

handeln med 17 procent. Konsumenterna blir även allt mer rörliga vilket är en 
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bidragande orsak till den stora ökningen av mathandel online under 2017 där en 

tredjedel av konsumenterna handlade mat online via en mobiltelefon. 

Livsmedelsförsäljningen online befinner sig i den mest expansiva fasen i branschens 

historia även om ökningen sker från låga nivåer och år 2017 var enbart 1,6 procent av 

all livsmedelsförsäljning hänförbar till onlinehandeln (Svensk Digital Handel, 2018). Av 

de stora dagligvaruhandelsaktörerna är det enbart Lidl och Netto som inte erbjuder 

konsumenterna möjligheten att handla livsmedel online (Nyman, 2018). Anledningen 

sägs vara att det ännu inte finns någon lönsamhet i onlinehandeln för livsmedel (Nyman, 

2018). 

 

För ett antal år sedan fick livsmedelshandeln online sitt stora genombrott genom 

framförallt färdiga middagskassar ihopsatta för en särskild kosthållning eller för 

inspiration (Svensk Handel, 2018). Numera har de färdiga middagskassarna fått ge vika 

för det allt mer eftertraktade lösplocket, där konsumenterna sätter ihop en önskad 

varukorg online precis som om de skulle handla i den fysiska butiken. Bara mellan 2016 

och 2017 ökade försäljningen av lösplock från 58 procent till 70 procent och 

försäljningen av middagskassar minskade således från 42 procent till 30 procent 

(Svensk Digital Handel, 2017). Till stor del berodde denna starka tillväxt för lösplocket 

på att de stora dagligvaruhandelsaktörerna gjorde kraftiga investeringar för att komma 

in i e-handelsbranschen (Svensk Digital Handel, 2018).  

 

I februari 2019 investerade investmentbolaget Kinnevik totalt 900 miljoner i 

onlineaktören Mathem.se vilket tyder på en stark framtidstro inom området (Veckans 

Affärer, 2019). Att e-handeln av dagligvaror kommer att öka är något som styrks 

ytterligare av Carl Johansson, senior konsult på HUI Research, som tror att inom fem till 

tio år kommer e-handeln stå för närmare tio procent av försäljningen (Sköld, 2017). Att 

nå fem procent av marknadsandelarna kan ta tid men sedan ökar försäljningen snabbt 

till tio procent och därefter ses ingen direkt avmattning. Det är just när en 

marknadsandel på tio procent uppnås som markanta förändringar på marknaden sker 

(DLF, 2018). Anledningen till att det förväntas vara just tio procent som är brytpunkten 

anses enligt DLF (2018) bero på att det tar tid att förändra kundbeteenden och bygga 

upp en infrastruktur som kan hantera onlineförsäljning. Incitamenten för att handla 

online är främst tidsbesparing och bekvämlighet vilket förklarar varför barnfamiljer är 
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det största segmentet som handlar livsmedel online (Svensk Digital Handel, 2018; 

Verhoef och Langerak, 2001).  

 

Trots att de stora dagligvaruhandelsaktörerna besitter fördelar gällande 

kundkännedom, befintliga logistiknätverk och starka varumärken är onlinehandeln av 

livsmedel fortsatt karaktäriserad av låg lönsamhet (Svensk Digital Handel, 2018). 

Vidare arbetar dagligvaruhandelsaktörerna med att implementera digitala strategier 

och bygga upp sitt omnikanalserbjudande där kundupplevelsen och erbjudandet är 

likvärdigt oavsett vilken kanal konsumenten väljer att besöka (Verhoef, Kannan och 

Inman, 2015). Enligt Zhang et al. (2010) är en kanal där företaget och kunderna 

interagerar med varandra. Omnikanalsstrategin innebär att alla kanaler är integrerade 

med varandra och därmed är det viktigt att företagen lyckas samordna den fysiska 

handeln med den digitala för att vara fortsatt konkurrenskraftiga i det allt mer digitala 

samhället (Hagberg, Sundström och Egels- Zandén, 2016). Valet av 

organisationsstruktur, en centraliserad eller decentraliserad styrning, påverkar hur 

beslut tas samt hur arbetsuppgifter fördelas vilket kan verka både främjande och 

hämmande vid implementeringar (Jacobsen och Thorsvik, 2014). I decentraliserade 

organisationer är verksamhetsenheterna mer självständiga jämfört med en 

centraliserad organisation vilket ökar risken för interna konflikter (Jacobsen och 

Thorsvik, 2014). Vidare menar Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus och Nilsson 

(2014) att det är allt viktigare i en decentraliserad organisation med en fungerande 

kommunikation där verksamhetsenheterna får de verktyg de behöver för att möta de 

gemensamma målen. Dessutom påverkas även kanalintegrationen av valet av 

organisationsstruktur (Zhang et al., 2010).  

 

1.2 Problematisering 

Inom dagligvaruhandeln är kunderna priskänsliga och marginalerna relativt låga vilka 

dessutom förväntas pressas ännu mer i takt med den ökade digitaliseringen (Veckans 

Affärer, 2018). Vid e-handel ska ordrarna dessutom plockas och transporteras vilket 

ökar kostnaderna ytterligare. Därmed måste butikerna ta betalt för både produkterna 

samt de tillkomna servicetjänsterna, en svårlöst ekvation i och med kundernas 

priskänslighet (Jerdén, 2017). Vidare menar även Svensk Digital Handel (2018) att allt 

fler aktiviteter som kunderna förr utförde själva nu flyttas över på butiken vilket ökar 

kostnaderna. Den avgift butikerna tar för att leverera varorna till kund täcker inte 



 

 4 

kostnaderna för att plocka ordern från hyllorna samt distribuera ut till kund (Svensk 

Digital Handel, 2018). Idag står de fysiska butikerna ofta för de fasta kostnaderna; lokal, 

lager, personal etcetera något som Prenkert, Hasche, Frostenson och Helin (2016) inte 

anser är en långsiktig lösning på det faktiska problemet. Om allt fler konverterar från 

att handla i fysiska butiker till att handla online finns risken att företagen “sågar av den 

gren som de sitter på” (Prenkert, Hasche, Frostenson och Helin, 2016; Verhoef, Kannan 

och Inman, 2015). Vidare är stora försäljningsvolymer en förutsättning för att nå 

lönsamhet i branschen och volymerna som säljs via e-handeln är i dagsläget för små. 

Detta leder till att de allra flesta e-handelsbolagen inom dagligvaruhandeln redovisar 

förluster trots att de visar ökande försäljningssiffror (Jerdén, 2017). Många aktörer gör 

stora investeringar inom e-handel trots vetskapen om olönsamheten, detta för att 

förbereda inför morgondagens konsumenter som förväntas vända sig mer mot 

onlinehandel (Jerdén, 2017).  

 

Trots en stor kundkännedom bland dagligvaruhandelsaktörerna är andelen lojala 

kunder förhållandevis låg, då drygt fyra av tio som handlar livsmedel online inte gör 

sina inköp av samma aktör som i den fysiska butiken (Hagberg, Sundström och Egels- 

Zandén, 2016). Det blir därmed vitalt för dagligvaruhandelsaktörerna att förstå vad som 

skapar värde för kunderna. I en studie utförd av Svensk Digital Handel (2018) framkom 

det att den största upplevda nackdelen med att handla på nätet är fraktkostnaden. 

Samtidigt vill 69 procent av konsumenterna få maten levererad hem till dörren. 

Konsumenter upplever att det generellt är dyrare att handla livsmedel online och 

dessutom tillkommer ofta en fraktkostnad (Svensk Digital Handel, 2018). Anckar, 

Walden & Jelassi (2002) menar dock att det bland konsumenterna finns en allmän 

uppfattning om att e-handel överlag ska erbjuda lägre priser. Detta är kritiskt för 

dagligvaruhandelsaktörerna då de är svårt att hålla en attraktiv prisnivå, flexibla 

lösningar samt snabb leverans och samtidigt upprätthålla lönsamheten och erhålla 

återkommande kunder. Dessutom är konsumenters betalningsvilja för produkter 

online idag inte tillräckligt stor vilket gör det svårt för aktörerna att ta betalt för 

tilläggstjänster som hemleverans och plock (Anckar, Walden & Jelassi, 2002).  
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Boyer, Prud'homme och Chung (2009) anser att en hög befolkningstäthet är en viktig 

faktor för att uppnå hög effektivitet vid hemleverans. De dominerande europeiska 

marknaderna för dagligvaruhandel online är Storbritannien och Frankrike. Gemensamt 

för dessa länder är en hög befolkningstäthet som underlättar möjligheten att uppnå 

effektivitet i den sista transportsträckan till kund, last mile (Svensk Digital Handel, 

2018). För Sverige innebär detta en utmaning då både befolkningstätheten samt 

invånarantalet är relativt lågt jämfört med de mer framgångsrika länderna (Svensk 

Digital Handel, 2018). Det kan förvisso anses strategiskt att placera ett centrallager för 

online, dark store, i Mälardalsregionen. Detta då området täcker omkring fyra miljoner 

människor som kan nås inom två timmar (DLF, 2018; Veckans Affärer, 2018). På så sätt 

ökar befolkningsmängden även om befolkningstätheten fortfarande är låg (DLF, 2018; 

Veckans Affärer, 2018). Att investera i centrallager underlättas om organisationen styrs 

centralt eftersom beslutsfattandet samt kostnads- och vinstfördelningen sker med 

mindre friktion (Wallenberg, 2018; Mintzberg, 1983). För ICA vars affärsidé är att 

franchisetagare äger och driver butikerna själva innebär detta en problematik då idén 

som har gjort verksamheten framgångsrik nu står i konflikt med en effektiv e-handel 

(Wallenberg, 2018). Under 2018 öppnade ICA Sverige sitt första dark store. Detta lager 

kommer dock endast att tillhandahålla Stockholmsområdet med varor och påverkar 

därmed inte majoriteten av ICA-handlarna (ICA, u.å.c).  

 

Trots dagligvaruhandelsaktörernas redan etablerade logistiknätverk och 

kundkännedom har inte den kritiska massa som krävs för positiva siffror nåtts. 

Befolkningstätheten i Sverige bidrar ytterligare till problematiken kring e-handeln av 

dagligvaror. Det råder således många frågetecken kring hur onlinehandeln för 

dagligvaror ska bli lönsam och det är därför av intresse att studera hur fallföretaget 

arbetar för att skapa en ekonomiskt hållbar affärsmodell. Den decentraliserade styrning 

och det självständiga ägandet som fallföretaget ICA innehar underlättar inte 

situationen. Trots ovan nämnda utmaningar storsatsar ICA på e-handeln och det är 

således aktuellt att studera verksamhetens upplevda möjligheter och utmaningar. 

Eftersom onlinehandeln för dagligvaror fortfarande är i sin linda och det finns en 

avsaknad av tidigare forskning inom ämnet ämnar denna studie att skapa en helhetsbild 

ur ett företagsperspektiv och således berörs flertalet ämnen.  
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1.3 Syfte  

Studien syftar till att genom en fallstudie undersöka och förklara upplevda möjligheter 

och utmaningar som har uppstått vid implementeringen av e-handeln inom 

dagligvaruhandeln. Vidare syftar studien till att undersöka och förklara hur den 

decentraliserade styrningen har påverkat upplevda möjligheter och utmaningar samt 

hur organisationen arbetar för att skapa en ekonomiskt hållbar affärsmodell.  

 

1.3.1 Forskningsfrågor 

• Vilka möjligheter och utmaningar upplever fallföretaget har uppstått i samband 

med e-handeln?  

• Vilka möjligheter och utmaningar upplever fallföretaget har uppstått i samband 

med e-handeln på grund av den decentraliserade styrningen? 

• Hur arbetar fallföretaget för att skapa en ekonomiskt hållbar affärsmodell 
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2. Metod 
I studiens andra kapitel presenteras tillvägagångssättet för insamling av empiriskt och 

teoretiskt material. Vidare förs diskussion kring val av metodik för uppfyllandet av 

studiens syfte. Kapitlet avslutas med en redogörelse kring studiens kvalitet samt etiska 

förhållningssätt. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Fenomenologiskt-, konstruktivistiskt- och realistiskt perspektiv är enligt Justesen och 

Mik-Meyer (2011) tre frekvent förekommande perspektiv som appliceras på studier av 

denna karaktär. Med grund i studiens syfte kan ett fenomenologiskt tillvägagångssätt 

motiveras för denna forskning. Inom fenomenologin är den subjektiva upplevelsen av 

en händelse det väsentliga och inte om det är en sann och objektiv beskrivning av 

verkligheten. Därigenom kan intervjupersonernas subjektiva upplevelser och tolkning 

av studiens fenomen påverkat studiens utfall vilket enligt fenomenologin är 

tillvägagångssättet för att nå verkligheten. Därför blir också subjektet ett absolut krav 

för att ett fenomen ska kunna existera. Inom fenomenologin är det vitalt att förstå den 

värld som vi lever i och genom semistrukturerade intervjuer har vi kunnat sätta oss in i 

intervjupersonernas livsvärld. Detta har således resulterat i att en objektiv och neutral 

bild av fenomenet inte har kunnat skapats och därmed försvåras möjligheten att 

generalisera studiens resultat. Med ett fenomenologiskt perspektiv är syftet inte att 

kunna generalisera utan snarare att skapa djupgående beskrivningar av det enskilda 

fenomenet och därför anses detta inte ha begränsat studiens resultat (Justesen och Mik-

Meyer, 2011). 

 

2.1.1 Forskningsstrategi 

Det finns huvudsakligen två forskningsstrategier som är användbara inom 

företagsekonomin; kvalitativ och kvantitativ (Bryman och Bell, 2017). Dessa två 

forskningsstrategier har olika synsätt gällande teorins relation till forskningen. Inom 

den kvantitativa metoden spelar analys av en stor mängd numerisk data en central roll. 

Medan inom den kvalitativa metoden är det ord och individers upplevelser och 

tolkningar som är det väsentliga (Bryman och Bell, 2017). För att uppnå studiens syfte 

och främja intervjupersonernas upplevelser har den kvalitativa metoden valts. Enligt 

Justesen och Mik-Meyer (2011) lämpar sig dessutom det fenomenologiska synsättet väl 
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med den kvalitativa metodiken. Vidare kommer studien anta en processinriktad 

forskning som anpassas efter hur studien utvecklas för att möjliggöra nya tankar och 

koncept under hela studiens gång. Detta för att skapa en djupgående och kontextuell 

förståelse kring fenomenet vilket styrker valet av en kvalitativ metodik ytterligare 

(Bryman och Bell, 2017).  

 

2.1.2 Forskningsansats 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) tillämpar studier generellt en av två 

metodologiska modeller, induktion eller deduktion, baserat på hur studien förhåller sig 

till teori och empiri. En induktiv ansats skapar sanning utifrån en rad liknande 

observationer och hävdar att det som observeras i flera enskilda fall kan generaliseras 

och appliceras på samtliga. Deduktiv ansats har sin utgångspunkt i en allmän regel och 

förklarar specifika fall utifrån den valda regeln som alltid har rätt. Med andra ord utgår 

induktion från empirin vid bildandet av nya teorier och tvärtom vid deduktion som 

förklarar empiri utifrån teori. Dessa två ansatser anses ofta vara de enda valbara 

alternativen, men i verkligheten är det svårt att applicera all typ av forskning på dem 

(Alvesson och Sköldberg, 2017). Denna studie är skriven utifrån en tredje modell, den 

abduktiva forskningsansatsen. Abduktion innehåller drag från både den induktiva och 

den deduktiva ansatsen men tar även hänsyn till underliggande faktorer vilket gör 

abduktionen till en djupare forskningsansats. Dock poängteras det att abduktion inte är 

en ren blandning av de två ansatserna utan att ansatsen även tillför egna moment samt 

försöker skapa förståelse (Alvesson och Sköldberg, 2017). Vidare menar Alvesson och 

Sköldberg (2017) att den abduktiva ansatsen tillåter både empirin och teorin att 

utvecklas under arbetsprocessens gång vilket skapat möjligheten att förstå fenomenet 

på en djupare nivå. Utifrån den insamlade empiriska datan har de teoretiska 

utgångspunkterna utvärderats och bearbetats. Under studiens gång har en process 

skett där teoretiska utgångspunkter som saknat relevans eliminerats och nya teoretiska 

utgångspunkter har lagts till med grund i den insamlade empiriska datan. Denna 

process har möjliggjorts genom valet av den abduktiva forskningsansatsen.  
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2.2 Forskningsdesign 

Studier kan anta fem olika forskningsdesigner; experimentell, tvärsnitt, longitudinell, 

fallstudie samt komparativ (Bryman och Bell, 2017). Studien syftar till att undersöka 

och förklara den decentraliserade organisationen upplevda möjligheter och utmaningar 

med e-handel. Forskningsdesignen som underlättar uppfyllandet av denna typ av syfte 

är enligt Bryman och Bell (2017) en fallstudie. En fallstudie ger en detaljerad och 

ingående bild av ett fenomen exempelvis en organisation, ett samhälle eller en specifik 

händelse (David och Sutton, 2016). Vid en fallstudiebaserad forskning underlättas 

också möjligheten att få en mer djupgående förståelse om fenomenet då 

forskningsfrågorna belyser intervjupersonernas upplevelser av fenomenet 

implementering av e-handel. Styrkan hos denna typ av forskningsdesign är att den 

beskriver verkligheten som intervjupersonerna upplever den vilket motiverar valet av 

forskningsdesign ytterligare med hänsyn till studiens syfte (David och Sutton, 2016).  

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Litteraturgenomgång  

För att skapa en djupgående förståelse för ämnesområdet samt öka studiens 

trovärdighet har en grundlig litteraturgenomgång genomförts. Tidningsartiklar 

användes i studiens startskede för att fånga studiens relevans i dagens samhälle. Vidare 

har litteraturgenomgången bland annat bestått av vetenskapligt publicerade artiklar 

från databaser via Linköpings Universitet. Rienecker och Jorgensen (2014) skiljer på tre 

olika sökmetoder för att finna litteratur; systematisk sökning, kedjesökning samt 

slumpmässig sökning. I denna studie har systematisk sökning använts med bland annat 

sökorden; “grocery”, “bricks and clicks”, “decentralization”, “marketing channels”, 

“customer value” samt “customer loyalty”. Genom att ha valt källor med flertalet 

citeringar ökar tillförlitligheten i källorna och därmed även studiens trovärdighet. Högt 

antal citeringar behöver inte betyda att källan är av hög kvalitet men högst troligt 

indikerar det på det. Vidare har kedjesökning genomförts för att identifiera ytterligare 

relevant litteratur inom ämnesområdet. Vidare bestod litteraturen av rapporter från 

bland annat Svensk Handel samt diverse böcker. Detta för att få ett bredare perspektiv 

samt öka kunskapen om tidigare forskning vilket i sin tur ökar kvaliteten på studien. 

För att ytterligare öka studiens tillförlitlighet har användning av originalkällor 

eftersträvats genom hela litteratursökningen. Detta för att minimera risken för 

feltolkningar (Bryman och Bell, 2017). 
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2.3.2 Urval av fallföretag och intervjupersoner  

För den empiriska datainsamlingen har urval på två nivåer genomförts; val av 

dagligvaruhandelsaktör samt val av intervjupersoner. Enligt Merriam (1994) kan ett fall 

väljas utifrån förutbestämda kriterier. Tidigt i studiens skede tydliggjordes 

utmaningarna som just en decentraliserad organisation ställs inför vid implementering 

av e-handel och således blev ett kriterium att fallföretaget ska vara decentraliserat. 

Valet av fallföretag blev därmed ICA och exempelvis inte Coop. En negativ aspekt av 

detta är att då endast intervjupersoner från ICA deltar i studien kan överförbarheten till 

andra dagligvaruhandelsaktörer minska eftersom åsikter och upplevelser enbart 

presenteras från ett perspektiv. Emellertid kan studiens första forskningsfråga, vilka 

möjligheter och utmaningar som har uppstått i samband med e-handeln vara 

applicerbar på andra dagligvaruhandelsaktörer. Likaså kan studiens tredje fråga, hur 

fallföretaget arbetar för att skapa en ekonomiskt hållbar affärsmodell vara applicerbar 

på dagligvaruhandelsaktörer vars verksamhet inte är decentraliserad. Den andra 

forskningsfrågan, vilka möjligheter och utmaningar som har uppstått i samband med e-

handeln på grund av den decentraliserade styrningen, kan appliceras på företag vars 

styrning är decentraliserad eller har en indirekt distributionskanal med flera ägare. I 

och med detta kan resultatet överföras till andra sammanhang vilket motiverar valet av 

ICA som fallföretag. Studien skrivs utifrån ett företagsperspektiv och belyser 

fallföretagets upplevelser av fenomenet.  

 

Vid valet av ICA-butiker sattes kriteriet att butiken hade implementerat alternativt 

snart skulle implementera e-handel med syftet att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor samt möjliggöra olika perspektiv då ICA-butiker har erbjudit 

kunderna onlinehandel olika länge. Med hänsyn till studiens tidsram samt för att öka 

genomförbarheten sattes även kriteriet att ICA-butikerna skulle återfinnas i 

Östergötland eller Örebro län. Dessutom grundar sig det geografiska urvalet i en 

förhoppning om att en djupare förståelse om fenomenet nås genom fysisk interaktion 

samt genom möjlighet att uppleva hur onlinehandelsprocessen går till i den operativa 

verksamheten genom att besöka butikerna. För att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor har ett målinriktat och ett snöbollsurval av intervjupersoner skett. För 

att få en djupare insikt och samtidigt öka kvaliteten i studien ville vi fånga de anställdas 

upplevelser på olika nivåer inom ICA vilket även gör urvalet mer representativt för ICA 

som organisation. Vid ett målinriktat urval besitter intervjupersonerna kunskap om 
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fenomenet och/eller är berörd av studiens fenomen (Bryman och Bell, 2017). Det 

målinriktade urvalet användes vid kontakt med ICA-butiker där individer inom ICA-

butiken som är berörda av e-handeln kontaktades. Därmed kunde intervjupersonerna 

också delge sina upplevelser av möjligheter och utmaningar som har uppstått i samband 

med e-handeln och hjälpte oss på så sätt att besvara studiens forskningsfrågor. 

Intervjun med en representant från ICA Sverige möjliggjordes genom ett snöbollsurval 

då en tidigare intervjuperson gav oss kontaktuppgifter till intervjupersonen. Ett 

snöbollsurval är enligt Bryman och Bell (2017) vanligt förekommande inom den 

kvalitativa forskningen.  

 

Tabell 1: Sammanställning av intervjupersoner 

 
 

2.3.3 Intervju  

Att använda någon form av intervju som datainsamlingsmetod är enligt Justesen och 

Mik-Meyer (2011) vanligt förekommande vid en kvalitativ forskningsstrategi. Den 

insamlade empiriska datan är baserad på 13 kvalitativa intervjuer. Med utgångspunkt i 

studiens syfte har en semistrukturerad intervjuform valts, ibland även benämnd som 

djupintervju (Justesen och Mik-Meyer, 2011). En semistrukturerad intervju utgår från 

några på förhand bestämda huvudfrågor och teman men tillåter följdfrågor samt frågor 

som uppstår under intervjuns gång. Detta möjliggör för intervjupersonen att utveckla 

sina svar på djupet vilket bidrar med en bredare och djupare förståelse (Bryman och 

Bell, 2017). Den semistrukturerade intervjun tillåter avvikelse från intervjuguiden samt 

möjliggör en varierad ordningsföljd på frågorna för att anpassa intervjun utifrån dess 

utveckling (Bryman, 2011). Bryman (2013) påpekar även vikten av att låta intervjun 

röra sig dynamiskt för att nå kunskapen om vad intervjupersonen upplever är vitalt. I 

en kvalitativ intervju ligger fokus på upplevelser och tolkningar (Bryman, 2011). Valet 
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av en semistrukturerad intervjuform möjliggör för insamlingen av lämplig empiri som 

krävs för att besvara studiens forskningsfrågor. 

 

Samtliga intervjuer hölls av båda författarna tillsammans samt på plats hos respektive 

intervjuperson. Att intervjuerna hölls hos intervjupersonerna möjliggjorde för dem att 

känna sig trygga i miljön samt gav en mer djupgående inblick av verksamheterna vilket 

bidragit med värdefull information till studien. Vidare fördes dialogen under intervjun 

av i huvudsak en av författarna för att säkerställa tydlighet i dialogen samt för att 

undvika asymmetriskt maktförhållande. Den andra författaren antecknade 

intervjupersonernas svar löpande under intervjuns gång för att tidseffektivisera. 

Dessutom ökade det fysiska mötet chansen till en ökad nyansering och mer djupgående 

svar jämfört med telefonintervju. Även om detta tillvägagångssätt var tidskrävande 

främjades intervjupersonernas upplevelser och därmed kvaliteten på det empiriska 

materialet. Ytterligare en fördel med det fysiska mötet på plats hos intervjupersonerna 

var möjligheten att få se verksamheten i dess sanna kontext och därmed en insyn ibland 

annat hur ett “plockvarv” gick till vilket skapade en mer djupgående förståelse. Efter ett 

antal intervjuer med representanter från ICA-butikerna erhölls likt vad Bryman och Bell 

(2017) kallar empirisk mättnad. Ytterligare några intervjuer hölls för att bekräfta det 

som tidigare sagts. Därefter hölls en intervju med en representant från ICA Sverige för 

att ge studien ett ytterligare perspektiv.  

 

2.3.3.1 Intervjuguide  

Intervjuguidens viktigaste uppgift är att säkerställa att frågorna möjliggör för forskarna 

att erhålla information om hur intervjupersonerna upplever sitt sociala sammanhang 

samt att intervjun ger plats åt flexibilitet (Bryman, 2011). De intervjuguider som verkat 

som utgångspunkt för intervjuerna i denna studie är utformade utifrån 

forskningsfrågorna samt de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för att 

kunna besvara studiens syfte. För att möta intervjupersonerna med relevanta frågor har 

intervjuguiderna anpassats och därmed har intervjuerna baserats på två olika 

intervjuguider beroende på intervjupersonens befattning. Studiens intervjuguider finns 

bifogade i bilaga 1 och 2. Intervjuguiderna är uppdelad i en inledande och generell 

frågedel följt av frågor gällande tre huvudteman; organisation, internt nätverk och 

kundrelation vilka valdes med syftet att sammankoppla den insamlade empirin med de 

valda teoretiska utgångspunkterna.  
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Bearbetning av intervjun  

För att säkerställa kvaliteten samt äktheten på intervjumaterialet spelades intervjuerna 

in. Inspelning av intervjuer medför enligt Bryman och Bell (2017) flera fördelar; 

forskarna kan hålla fokus samt vara närvarande vid intervjun, ingenting glöms bort och 

materialet kan analyseras noggrant och flera gånger. Efter intervjuerna genomfördes 

transkribering av det inspelade materialet. Eftersom båda författarna medverkade 

under samtliga intervjuer där den ena antecknade och den andre förde dialogen var 

stora delar av det empiriska materialet färdigställt efter intervjun. Med grund i antalet 

intervjuer och tidsåtgången uteslöts utfyllnadsord etcetera från transkriberingen. 

Slutligen skickades det transkriberade materialet till intervjupersonerna för 

godkännande. Genom detta tillvägagångssätt kunde intervjupersonerna säkerställa att 

deras egna upplevelser var korrekt tolkade. Intervjuerna gav studien ett omfattande 

empiriskt underlag som sedan reducerades efter dess relevans utan att utelämna 

nyanseringar.   

 

2.4 Kvalitet  

Det är av stor betydelse att säkerställa att studien håller hög kvalitet. För kvalitativ 

forskningsstrategi appliceras begreppen trovärdighet och äkthet som kvalitetskriterier. 

Trovärdighet delas vidare in i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och bekräftelse vilka nedan kommer att beskrivas (Bryman och Bell, 2017).  

 

Säkerställandet av att undersökningen har gått till på rätt sätt och följt relevanta regler 

samt att återkoppling med intervjupersonerna har skett är grunden till att tillförlitlighet 

skapas i resultaten. Återkoppling med studiens intervjupersoner innebär att de fått 

granska samt godkänna den insamlade datan för att garantera att den tolkats korrekt 

(Bryman och Bell, 2017). För att säkerställa tillförlitligheten har samtliga 

intervjupersoner som medverkat i denna studie fått ta del av sitt bidrag till det 

empiriska materialet samt även det slutgiltiga resultatet. Intervjupersonerna har även 

noggrant valts ut för att bidra med relevant information till studiens syfte. 

Tillförlitligheten kan enligt Bryman (2013) ytterligare stärkas genom att låta en extern 

part granska intervjuguiden innan intervjun vilket har tillämpats i denna studie. 

Överförbarhet innebär möjligheten för en studie att kunna tillämpas på fler kontextuella 

sammanhang än endast det specifika fall som studerats. Det är således viktigt att studien 

är tillräckligt detaljerad för att kunna generaliseras och ge förklaringar åt olika sociala 



 

 14 

verkligheter (Geertz 1973, se Bryman och Bell, 2017). Studiens första och tredje 

forskningsfråga är applicerbar på andra dagligvaruhandelsaktörer. Vidare är den andra 

forskningsfrågan applicerbar på företag vars styrning är decentraliserad eller har en 

indirekt distributionskanal med flera ägare. I och med detta kan resultatet överföras till 

andra sammanhang än endast det specifika fall som studerats.  

 

Pålitligheten av en studie påverkas av hur transparent forskningsprocessen varit 

(Bryman och Bell, 2017). Genom detaljerade beskrivningar av alla faser under 

arbetsprocessen möjliggörs det för en utomstående att kritiskt granska och bedöma 

kvaliteten på de tillvägagångssätt som har valts samt hur de har tillämpats. Detta ökar 

studiens pålitlighet och har eftersträvats under hela studiens arbetsgång. Samtliga 

metodval har redovisats samt förklarats i metodkapitlet. Enligt Bryman och Bell (2017) 

kan kollegor granska arbetet under studiens gång för att säkerställa pålitligheten vilket 

har tillämpats genom regelbunden granskning från opponenter. Att kunna bekräfta 

innebär säkerställande av att studien och dess resultat är utförd utan påverkan av 

personliga värderingar och egna åsikter (Bryman och Bell, 2017). I och med att studien 

är genomförd utifrån det fenomenologiska perspektivet kan detta innebära ett hinder 

då perspektivet fokuserar på tolkningar samt att skapa förståelse vilket bidrar till 

subjektivitet. Då studien har skrivits av två författare har diskussioner kunnat föras 

samt att datan kritiskt har granskats av fler än en individ. Detta har underlättat arbetet 

att eliminera påverkan av egna värderingar i studien och dess resultat. Vidare har båda 

författarna medverkat vid intervjuerna samt under hela arbetsprocessen vilket 

ytterligare har bidragit till möjligheten att bekräfta studien.  

 

Äkthet fokuserar på att studien ger en rättvis bild av både intervjupersonernas åsikter 

och tolkningar samt av hela den sociala verklighet som har studerats. Vidare berör 

begreppet äkthet intervjupersonernas möjlighet att förstå sin egen situation bättre, 

möjligheten för intervjupersonerna att påverka sin egen situation samt förståelsen för 

hur andra uppfattar intervjupersonernas situation (Bryman och Bell, 2017). 

Intervjupersonerna har som tidigare nämnts delgetts av både den slutgiltiga rapporten 

samt det empiriska material som de har bidragit med. Detta för att ge 

intervjupersonerna möjlighet att återkoppla, ställa frågor samt förstå sin egen situation 

bättre.  
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2.5 Etiskt förhållningssätt  

De forskningsetiska principerna består enligt Vetenskapsrådet (2002) av 

forskningskravet och individskyddskravet. Vidare består individskyddskravet av fyra 

huvudkrav; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav 

och dessa bör följas när studier omfattar uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet, 2002). 

Eftersom intervjuer förekommer i denna studie bör således dessa riktlinjer följas. 

Nedan specificeras vart och ett av kraven för att säkerställa att studien upprätthåller ett 

etiskt förhållningssätt.  

 

Informationskravet uppfylls genom att intervjupersonerna informerades om att deras 

deltagande är frivilligt, att informationen endast kommer att användas till detta 

forskningssyfte samt att de kan välja att avbryta intervjun när som helst under 

intervjuns gång. Eftersom uppgiftslämnaren är av aktiv karaktär skickades delar av 

intervjuguiden ut till respektive intervjuperson innan intervjun ägde rum där syftet 

med intervjun och studien tydligt klarlagts. Dessutom informerades samtliga 

intervjupersoner ännu en gång om dess rättigheter i samband med intervjun. Vidare 

innebär samtyckeskravet att den information som lämnades ut under 

informationskravet måste få ett samtycke för att studien ska upprätthålla ett etiskt 

förhållningssätt. Intervjupersonerna hade under intervjuns gång möjlighet att avbryta 

sitt medverkande. Vidare bestämde intervjupersonerna själva under vilka villkor de 

deltog och kunde därmed välja att inte besvara alla frågor (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter ska behandlas med sekretess 

och att det finns möjlighet för intervjupersonerna att vara anonyma (Vetenskapsrådet, 

2002). Innan respektive intervju informerades intervjupersonerna om deras möjlighet 

till anonymitet vilket ingen intervjuperson önskade. Det fanns ingen relevans i att 

identifiera intervjupersonerna och således benämns de med fiktiva namn. För att 

studien ska nå en högre grad av trovärdighet har intervjupersonernas titlar 

presenterats. Samtliga intervjupersoner har samtyckt till detta och därmed anses det 

inte som ett problem att en utomstående skulle kunna identifiera intervjupersonerna. 

Slutligen har nyttjandekravet uppfyllts genom att all inhämtad information enbart har 

använts för denna studies syfte. Genom att all information har behandlats med 

sekretess och ingen obehörig har tagit del av informationen har nyttjandekravet 

ytterligare uppfyllts eftersom ingen kommer kunna nyttja informationen framöver.  
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Figur 1: Sammanfattning av metodval 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel presenterar tidigare studier och teorier som är relevanta med avsikt att 

besvara studiens syfte. Vidare utgår kapitlet från tre huvudområden; organisation, internt 

nätverk och kundrelation. I slutet av kapitlet sammanställs och introduceras studiens 

analysmodell med hjälp av redogörelsen av begrepp och teoretiska utgångspunkter.  

 

3.1 Organisation 

Organisationer har olika strukturer samt olika ägandeskap vilket gör det relevant att 

studera hur dessa val påverkar möjligheten att agera på förändringar.  

 

3.1.1 Decentralisering och centralisering 

Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver organisationsstruktur som organisationens 

“skelett” där fördelning och samordning av arbetsuppgifter, ansvar och beslutsfattande 

tydliggörs. Utformningen av organisationsstrukturen ser olika ut då strategi, storlek, 

möjlighet till standardisering av uppgifter och beroende mellan deluppgifter skiljer sig 

mellan organisationer (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Enligt Mintzberg (1983) skiljer 

sig en centraliserad styrning från en decentraliserad styrning genom dess olika 

beslutfattningsform. Inom en centraliserad organisation sker beslutsfattandet högt upp 

i hierarkin och sedan koordineras informationen nedåt i organisationen. Anställda 

längre ned i organisationen har med andra ord ett begränsat maktinflytande 

(Mintzberg, 1983). Inom en centraliserad organisation är kontroll och disciplin viktigt 

och principer bör vara enhetliga inom hela organisationen. I kontrast till centralisering 

står den decentraliserade organisationen där beslut delegeras ut och fattas på olika 

nivåer (Mintzberg, 1983). Beslutsprocessen blir därmed enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2014) kortare i en decentraliserad organisation än i en centraliserad där besluten tas 

högt upp i hierarkin oavsett dess rang. Slutligen är det viktigt att poängtera att en 

organisation varken är helt centraliserad eller helt decentraliserad. Med andra ord finns 

det ingen fördefinierad skala utan organisationsstrukturerna står alltid i kontrast till 

varandra och är således inte statiska element (Mintzberg, 1983).  
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Positiva och negativa effekter av decentralisering 
 

Positiva effekter  

Marknadsmässiga fördelar 

Decentralisering kan bidra till en ökad lokalkännedom samt att verksamheten kommer 

närmare kunderna vilket resulterar i en bättre och mer kundanpassad service 

(Södergren, 1992; Jacobsen och Thorsvik, 2014). Genom att verksamheten knyts 

närmare kunden ökar kundkännedomen och beslut kan fattas tillsammans och direkt 

med kunden (Södergren, 1992). Vidare menar Mintzberg (1983) att decentralisering 

underlättar för organisationen att snabbt reagera på förändring eftersom beslut kan tas 

snabbt och där de uppstår.  

 

Ekonomiska fördelar 

En ytterligare positiv effekt av decentralisering är en ökad kostnadsmedvetenhet samt 

ett ökat lönsamhetstänk på den operativa nivån (Södergren, 1992). De anställda på den 

operativa nivån får genom decentraliseringen mer ansvar och därmed mer fullständig 

information vilket ökar medvetenheten om vad som driver intäkter och kostnader och 

vad de själva kan göra för att öka lönsamheten. En decentraliserad organisation har 

dessutom befogenhet att styra över sin egen budget och kan därmed införa 

besparingsprogram eller genomföra andra ekonomiska prioriteringar. Detta resulterar 

i att hela verksamheten kan dra nytta av de ekonomiska fördelar som den enskilda 

enheten bidrar med (Södergren, 1992).    

      

Utvecklingsfördelar 

Att ha möjligheten samt kunskapen att direkt kunna lösa problem när de uppstår ger 

enligt Södergren (1992) upphov till nytänkande och kreativa lösningar. Vidare menar 

Södergren (1992) att när ett innovationstänk genomsyrar hela verksamheten 

intensifieras produkt- och marknadsutvecklingen på den lokala nivån. Detta styrks 

ytterligare av Kates och Galbraith (2007) som menar att en decentraliserad styrning 

verkar främjande för kreativitet och utveckling.  
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Styrnings- och kontrollfördelar 

Decentralisering bidrar till att öka både snabbheten och kvaliteten på beslutsfattandet 

vilket i sin tur leder till en effektivare allokering av resurser (Anthony et al., 2014). 

Dessutom medför denna snabbhet i beslutsfattandet att “tillfället tas till vara på” vilket 

kan ge konkurrensfördelar (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Vidare menar Södergren 

(1992) att decentralisering underlättar identifieringen av olönsamma enheter. Detta 

genom att enheterna utvärderas mot resultat samt avkastningskrav. Vid 

decentralisering tydliggörs ansvarsfördelning, befogenheter samt utvärdering vilket 

underlättar styrandet av organisationen och dessutom ökar arbetstillfredsställelsen 

(Södergren, 1992). Genom decentralisering kan ledningen även fokusera på långsiktiga 

strategier och behöver därmed inte lägga kraft på att kontrollera den dagliga operativa 

verksamheten (Anthony et al., 2014). 

 

Motivationsfaktor  

I en decentraliserad verksamhet får de anställda som tidigare nämnts mer ansvar och 

därmed ökar lärandet och känslan av att individen utför ett meningsfullt arbete 

(Södergren, 1992; Jacobsen och Thorsvik, 2014). Genom detta kan motivationen antas 

öka och företaget blir dessutom en attraktivare arbetsgivare (Södergren, 1992). Vidare 

belyser Mintzberg (1983) att kreativa och intelligenta människor behöver ha 

befogenheten att fatta beslut för att vara villiga att stanna kvar på arbetsplatsen.  

 

Negativa effekter 

Risk för kortsiktighet och suboptimering  

Risken för kortsiktigt tänkande ökar vid decentralisering då enheterna enligt Södergren 

(1992) utvärderas på kortsiktiga finansiella mått. Därmed minskar möjligheten att nå 

hela verksamhetens gemensamma långsiktiga mål samt att innovationer försummas för 

att nå det kortsiktiga målet. Att kortsiktiga och akuta problem prioriteras att lösas kan 

även bero på att enheterna har en hög arbetsbelastningen och att det således inte finns 

tid att tänka långsiktigt (Södergren, 1992). Jacobsen och Thorsvik (2014) menar även 

att det finns risk för suboptimering då enheterna enbart fokuserar på det som 

maximerar lönsamheten för deras egen del utan hänsyn till organisationens 

övergripande mål vilket i sin tur kan leda till interna konflikter.  
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Innovationshämmande 

Eftersom decentralisering innebär att verksamheten indelas i enheter eller 

affärsområden kan det hämma viljan att investera i utvecklingsprojekt etcetera 

(Södergren, 1992). Detta då den enskilda enheten inte vill ta risken att driva egna 

utvecklingsprojekt men gärna vill ta del av andras projekt. Detta kan grunda sig i att den 

enskilda enheten inte har de ekonomiska förutsättningarna som krävs eller att det helt 

enkelt inte är en ekonomisk prioritering. En ytterligare risk vid decentralisering är att 

omvärldsbevakningen försämras vilket kan leda till begränsad utveckling. De lokala 

cheferna kan stirra sig blind på dagens marknad samt den operativa verksamheten och 

därmed missa morgondagens marknad (Södergren, 1992).  

 

Motsättningar från verksamhetsenheterna 

Anthony et al. (2014) belyser att cheferna i en decentraliserad organisation inte alltid 

förstår de strategier och målsättningar som ledningen satt och att de därmed inte vet 

hur de ska kunna följa och uppfylla dem. Därtill finns även risken att de decentraliserade 

cheferna motsätter sig strategierna samt att de inte har verktygen som krävs för att 

kunna nå dem (Anthony et al., 2014).  

 

Synergieffekter uteblir 

Beroende på grad av decentralisering finns risken att enheterna är så väl avgränsade 

från varandra att det inte kan dra nytta av synergieffekter och kunskapsdelning 

(Södergren, 1992). Administration och andra aktiviteter som inte genererar någon 

inkomst är något som med fördel kan samordnas centralt då det enligt Kates och 

Galbraith (2007) underlättar och avlastar för de lokala enheterna. Vidare gynnas ett 

företags varumärke av en centraliserad organisation då bland annat standardiserade 

marknadsföringsprocesser ökar den generella medvetenheten samt bidrar till 

igenkänning av verksamheten (Melewar och Saunders, 1998). En decentraliserad 

verksamhet kan även lätt gå miste om stordriftsfördelar om storleken inte utnyttjas till 

fullo, vid exempelvis gemensamma inköpsförhandlingar (Kates och Galbraith, 2007). 
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Tabell 2: Sammanställning av positiva och negativa effekter av decentralisering.  

 
 

3.1.2 Ägande  

Ägande inom organisationen präglar distributionen och bör således gå hand i hand med 

företagets strategi. Vidare handlar distribution om hur försäljningen av producentens 

produkter ska gå till där Parment (2006) belyser två olika koncept; direkt och indirekt 

försäljningskanal. Vid den direkta försäljningskanalen äger producenten hela 

organisationen och därmed alla led i distributionskanalen. Antalet led i 

distributionskanalen kan vara utformade på flertalet sätt. Det centrala i den direkta 

distributionskanalen är att organisationen äger mellanhanden som exempelvis 

fungerar som en grossist samt att organisationen även äger återförsäljarna. I den 

indirekta försäljningskanalen äger producenten varken grossisten eller återförsäljaren 

utan har outsourcat denna verksamhetsdel till en annan aktör (Parment, 2006).  

 

Valet av distributionskanal handlar i mångt och mycket om kontroll och styrning där 

målet är att ge en harmoniserad och enhetlig bild av organisationen oavsett val av 

distributionskanal (Parment, 2006). El-Ansary och Stern (1972) definierar styrning 

som “the ability to control the decision variables in the marketing strategy of another 

member in a given channel at a different level of distribution” (s. 47). Vidare menar 

Anthony et al. (2014) att styrning är processen där chefer influerar övriga individer i 

organisationen att implementera organisationens strategier med målet att förbättra 

hela verksamhetens resultat. När medlemmarna i kanalen förstår sin samt andras roll i 

verksamheten leder det enligt Coughlan, Anderson, Stern och El-Ansary (2006) till att 

organisationen levererar mer efterfrågade tjänster till en lägre kostnad. Styrningen 

underlättas i en direkt distributionskanal eftersom det exempelvis är lättare att 

kontrollera medlemmarna, kundattityder och driva igenom investeringar då de har 

samma ägare (Parment, 2006). Parment och Ottosson (2013) anser att den direkta 

distributionskanalen leder till stordriftsfördelar samt bättre förhandlingsstyrka genom 
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att upphandlingar och inköp sker centralt. Detta resulterar i sin tur i en 

kostnadseffektivisering. Ytterligare fördelar med den direkta distributionskanalen är 

kontrollen över prissättning, marknadsföring samt varumärkesrepresentation 

(Parment och Ottosson, 2013). Därmed blir det ännu viktigare med en fungerande 

styrning i en indirekt distributionskanal där olika aktörer inom kanalen har olika ägare 

och därmed eventuellt olika åsikter (Parment, 2006).  

 

Franchising  

Franchising är enligt Parment (2006) en vanligt förekommande distributionsform i 

indirekta kanaler och innebär att franchisetagaren genom kontrakt med producenten 

äger sin egen butik. Coughlan et al. (2006) menar att syftet med franchising är att 

övertyga konsumenterna att de handlar av en vertikalt integrerad producent när de i 

själva verket handlar av ett separat ägt företag. Ett ytterligare kännetecken för 

franchiseföretag är valet att inte ha en separat identitet utan att istället använda 

producentens varumärke, namn, produkter och kunskap (Coughlan et al., 2006). Vidare 

menar Parment (2006) att den stora anledningen till att sälja genom 

franchiseåterförsäljare är att minimera kostnaderna. Kostnadsminimeringen för 

återförsäljaren sker genom att exempelvis lagerhållning, finansiering, eftermarknad 

samt kundkommunikation flyttas över på franchisetagaren. Dessutom behöver 

producenten inte investera lika stora belopp i distributionslösningar som vid en direkt 

försäljningskanal (Parment, 2006).  

 

Risken för konflikter i en franchiseorganisation är mer påtaglig eftersom producenten 

inte har direkt kontroll över beslutsfattandet till följd av att aktörerna inom kanalen har 

olika ägare. Detta kan resultera i meningsskiljaktighet mellan aktörerna då 

målsättningar och intressen inte alltid går i linje med varandra då aktörer gärna 

“plockar russin ur kakan” (Parment, 2006). Enligt Kotler och Keller (2016) gynnas båda 

parter av franchising. Producenterna kan öka sin ekonomiska lönsamhet genom att dra 

nytta av franchisetagarens lokala kännedom, få en ökad köp- och förhandlingskraft 

samt mer motiverade butikschefer som agerar som entreprenörer istället för anställda. 

Franchisetagarna kan i sin tur dra nytta av det sen tidigare etablerade varumärke samt 

välkända namn som producenterna besitter. Detta kan bland annat underlätta för dem 

att ta lån för att finansiera verksamheten samt vid anställning av kompetent personal 

(Kotler och Keller, 2016).  
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3.2 Internt nätverk 

Enligt Wollenburg, Hübner, Kuhn och Trautrims (2018) finns det idag ännu ingen 

homogen modell för dagligvaruhandelsaktörer att applicera när det kommer till val av 

logistiknätverk. Detta då problematik uppstår när ytterligare en försäljningskanal 

adderas. Att utveckla det interna nätverket är således vitalt för 

dagligvaruhandelsaktörerna. Det interna nätverket innefattas av lager, varuplockning 

samt transport vilka redogörs nedan (Wollenburg et al., 2018). 

 

3.2.1 Lager  

Traditionellt har teorin förespråkat en decentraliserad distributionskanal där 

lagerhållningen sker i ett geografiskt närområde till kunden (Abrahamsson, 1993). I de 

traditionella distributionskanalerna sker försäljning och fysisk distribution i samma 

kanal. När kunderna är geografiskt utspridda, försäljningsvolymerna är små samt när 

företaget innehar en stor kundbas är lokala lager att föredra för att tillgodose 

efterfrågan. Vidare förespråkar Abrahamsson (1993) att företag istället bör centralisera 

sin lagerhållning och därmed separera på försäljning och den fysiska distributionen då 

detta minskar lagerhållningskostnaderna samtidigt som ledtiderna blir både kortare 

och pålitligare. Lagerhållningskostnaderna är oberoende av volymen på lagret och är 

med andra ord fasta kostnader (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013). Vidare 

innefattas dessa kostnader av alla aktiviteter som är kopplade till lagringen; 

utplockning, lagringsytor, utrustning, lagersystem, personal etcetera (Oskarsson, 

Aronsson och Ekdahl, 2013). När lagerhållningen centraliseras samlas dessa kostnader 

under samma tak vilket enligt Abrahamsson (1993) minskar de totala 

lagerhållningskostnaderna. Centraliserade lager erbjuder ett mer komplett sortiment 

med hög tillgänglighet vilket förkortar ledtiderna som i sin tur leder till att 

lagerföringskostnaderna minskar (Abrahamsson, 1993). Eftersom dessa kostnader 

beror av volymen på lagret och därmed av hur mycket kapital som binds vid 

lagerhållningen minskar de när lagrets omsättningshastighet ökar (Oskarsson, 

Aronsson och Ekdahl, 2013). Dessutom underlättar centraliseringen kontrollen på 

lagersaldot då utflödet från lagret blir jämnare och mer förutsägbart (Abrahamsson, 

1993).  
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Utformningen av lagret är en central aspekt i logistiknätverket då resten av variablerna 

i nätverket bygger på lagrets funktion och placering. Det är således vitalt att bestämma 

antalet centrala, regionala och lokala lager samt vilka lager som ska lagerhålla vilka 

produkter (Holzapfel, Kuhn och Sternbeck, 2016). Vidare menar Wollenburg et al. 

(2018) att det som gör lagerhållningen komplex är det faktum att dagligvaror kräver 

olika temperaturer. Centraliseringen och decentraliseringen som Abrahamsson (1993) 

belyste i stycket innan nämns med andra ord av Wollenburg et al. (2018) som 

diskuterar centrala, regionala samt även rena distributionscenter för online. Genom att 

införa dark store som enbart hanterar onlinebeställningar kan lagrets utformning 

optimeras vilket resulterar i att plockningen förenklas.  

 

En annan positiv effekt av onlinelager är att kunderna får tillgång till varorna i ett 

tidigare skede och därmed får varorna en längre hållbarhet eftersom beställningarna 

levereras direkt från onlinelagret och inte via en fysisk butik. Wollenburg et al. (2018) 

menar dock att det är kostsamt att investera i ett onlinelager samt att kostnaderna för 

last mile ökar i och med att transportsträckan till kund kan bli längre. Ett alternativ som 

inte har lika hög initial investeringskostnad samt minskar kostnaden för last mile är att 

onlinehandeln nyttjar lagret som den fysiska butiken redan innehar (Wollenburg et al., 

2018). Bendoly, Blocher, Bretthauer, Krishnan och Venkataramanan (2005) belyser 

fördelarna med ett integrerat lager och anser att en gemensam lagerhållning bidrar till 

synergier som informationsdelning samt snabbare och mer konsekvent kundservice då 

resurserna är större. Dock uppkommer även ökade kostnader, både rörliga och fasta i 

och med den gemensamma lagerhållningen. Det kan röra sig om ökade kostnader för 

personal, packning och underhåll (Bendoly et al., 2005). 

 

Tabell 3: Sammanställning av för-och nackdelar med dark store respektive integrerat 

lager 
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3.2.2 Varuplockning 

Plockningen är enligt Wollenburg et al. (2018) en kritiskt del vid onlinehandel. 

Plockningsprocessen är betydligt mer komplex för dagligvaror jämfört med övrig 

detaljhandel. En varukorg vid onlinehandel av kläder består ofta av två till tre varor 

vilket är betydligt färre än en varukorg med 60-100 dagligvaror. Dessutom kräver 

dagligvarorna som tidigare nämnts olika temperaturer vilket gör plockningen ännu mer 

komplex. Beroende på var lagret för onlinehandelsvaror är placerat plockas varorna på 

olika sätt. När lagret är integrerat med den fysiska butiken sker plockningen direkt från 

hyllorna inne i butiken. Innan varorna placeras på hyllorna i butiken har den 

operationella effektiviteten varit hög då plockningen har skett på centrala och regionala 

lager där stora volymer har plockats pallvis (Wollenburg et al., 2018). Det är först när 

varorna nått den fysiska butiken som varupallarna bryts och enskilda förpackningar 

plockas upp på hyllorna. Effektiviteten minskar således då anställda plockar upp 

varorna på hyllorna samtidigt som anställda plockar ned varor från hyllorna till 

kundens onlinebeställning. Dessutom minskar effektiviteten ytterligare då butiken inte 

är uppbyggd på ett optimalt sätt för att hantera plockningen vid onlinehandeln. Vidare 

är ännu en kritisk punkt att onlinehandeln konkurrerar om samma varor som de kunder 

som besöker den fysiska butiken eftersom plockningen sker från samma hyllor 

(Wollenburg et al., 2018). 

 

Enligt Wollenburg et al. (2018) finns det ytterligare sätt att hantera plockningen på. I en 

dark store plockas kundernas onlinebeställningar och placeras i diverse 

temperaturzoner i väntan på transport. Wollenburg et al. (2018) menar att genom 

denna plockningsprocess uppnås en högre grad av effektivitet jämfört med när varorna 

plockas i den fysiska butiken. Vidare kan plockningsprocessen även ske i en 

hybridvariant där plockningen sker i butik eller på onlinelager beroende på kundens 

önskade leveranssätt. Om kunden önskar hemleverans sker plockningen på 

onlinelagret och om kunden vill hämta i butik sker plockningen i butik (Wollenburg et 

al., 2018). Det finns ytterligare en hybridvariant där vissa delar av varukorgen plockas 

på ett onlinelager och färskvaror plockas i butik för att sedan transporteras till kund. 

Enligt Wollenburg et al. (2018) leder detta till att butikslagret och onlinelagret drar 

nytta av varandra och synergieffekter uppstår vilket i sin tur leder till en högre 

kundservicenivå.  
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3.2.3 Transport 

Begreppet transport innefattar både intern transport samt last mile. Den transport som 

sker från lagret ut till butik samt den som sker mellan en verksamhets olika lager är vad 

Wollenburg et al. (2018) benämner intern transport. Dagligvarors olika egenskaper är 

som tidigare nämnts en utmaning och det är således vitalt att temperaturkedjan inte 

bryts under transporten (Hübner, Kuhn och Wollenburg, 2016). Vidare beror den 

interna transporten på de val som gjorts kring antalet distributionscenter samt var de 

är placerade (Wollenburg et al. 2018). Ju fler distributionscenter desto kortare men fler 

till antalet blir transporterna till kunderna. När det gäller kostnaderna för intern 

transport påverkas de bland annat av vald plockningsstrategi. I de fall varorna plockas 

direkt i butik minskar kostnaderna för intern transport till skillnad mot när varorna 

plockas i både butik och på onlinelager då det krävs fler interna transporter 

(Wollenburg et al., 2018).  

 

Efter plockning av varor levereras de av antingen företaget själv eller av en extern 

speditör och då dagligvaror är en känslig produktgrupp väljer många aktörer att själva 

leverera sina varor för att möjliggöra ökad kvalitetskontroll (Wollenbur et al., 2018). 

Vidare finns det enligt Kämäräinen och Punakivi (2002) två varianter av hemleverans; 

leverans när kunden är hemma och leverans när kunden inte är hemma. Valet av 

leveransalternativ påverkar transporten då en leverans som inte kräver att kunden är 

hemma ökar flexibiliteten (Kämäräinen och Punakivi, 2002). Vanelslander, Deketele 

och Van Hove (2013) menar att leveransflexibilitet, en jämn efterfrågan samt leverans 

inom ett tidsfönster är viktiga faktorer för en effektiv hemleverans. Last mile kan även 

effektiviseras genom utvalda hämtstationer i stället för leverans direkt till kundens dörr 

(Wollenburg et al., 2018). Vidare menar Wollenburg et al. (2018) att last mile ytterligare 

påverkas positivt i de fall dagligvaruhandelsaktörerna använder sig av onlinelager i 

stället för att plocka och leverera direkt från butiken. Detta då onlinelagren hanterar ett 

större område med fler kunder vilket leder till synergieffekter. Dock kan ledtiden samt 

transportsträckan komma att öka i och med att ett större område täcks (Wollenburg et 

al., 2018).  
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3.3 Kundrelation  

För att skapa en ekonomiskt hållbar affärsmodell krävs stabila intäktsströmmar vilket 

skapas av kunderna. Vidare bidrar en ytterligare försäljningskanal till en förändrad 

kundrelation vilket i sin tur skapar både möjligheter och utmaningar. Med grund i detta 

redogörs teorier kring kundvärde, kundlojalitet, kundkännedom och omnikanal nedan.  

 

3.3.1 Kundvärde 

Kundvärde brukar ofta ses som skillnaden mellan de uppoffringar och fördelar som 

köpet genererar för kunden (Hallowell, 1996). Med andra ord är det kundens 

förväntningar som avgör hur mycket värde kunden upplever av köpet eftersom 

uppoffringar samt fördelar är subjektiva. Hallowell (1996) anser att det finns ett 

positivt samband mellan kundvärde och lojalitet, där lojalitet i ett senare skede leder till 

ökad lönsamhet för företaget. Däremot menar Oliver (1999) att en lojal kund ofta är en 

tillfredsställd kund men att en tillfredsställd kund initialt inte behöver betyda att den 

förblir lojal.  

 

Enligt Anckar, Walden och Jelassi (2002) finns det fyra sätt att skapa kundvärde inom 

dagligvaruhandeln online; konkurrenskraftiga priser, brett respektive specialiserat 

sortiment, bekvämlig shopping samt överlägsen kundservice. För att kunderna ska vara 

villiga att ge upp det traditionella sättet att inhandla livsmedel på krävs det att de får en 

ny dimension av värde (Anckar, Walden och Jelassi, 2002). Enligt Baker (2000) är priset 

det vanligaste sättet att konkurrera med inom dagligvaruhandeln och då dagligvaror 

ses som nödvändigheter är konsumenterna inte villiga att betala ett prispremium. 

Prissättning speglar förhållandet mellan kundernas upplevda värde och företagets 

finansiering (Kotler, Armstrong och Parment, 2017). Med andra ord handlar 

prissättning om att hitta en prisnivå där kunderna upplever ett högt värde samtidigt 

som företaget täcker sina kostnader och genererar önskad vinst (Kotler, Armstrong och 

Parment, 2017). Vidare försvåras värdeskapandet av prissättningen då konsumenter 

har en generell uppfattning om att priserna är lägre online vilket står i konflikt med den 

faktiska prisbilden för dagligvaror online (Anckar, Walden och Jelassi, 2002). Dessutom 

menar Degeratu, Rangaswamy och Wu (2000) att konsumenter är mer priskänsliga 

online jämfört med fysisk butik gällande inköp av dagligvaror. Denna priskänslighet 

medför en låg betalningsvilja för onlinehandeln vilket gör det svårt för 

dagligvaruhandelsaktörerna att ta betalt för tilläggstjänster som hemleverans och 
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plock. Eftersom dessa kostnader tillkommer för dagligvaruhandelsaktörerna kan inte 

prissättningen online vara lägre än i butik (Anckar, Walden och Jelassi, 2002). 

Emellertid anser Campo och Breugelmans (2015) att när kunden mer frekvent handlar 

online minskar priskänsligheten och de ser istället fördelarna med onlineshoppingen. 

 

Anckar, Walden och Jelassi (2002) förespråkar att aktörerna bör erbjuda ett stort 

sortiment online och helst ännu större än det utbud som återfinns i den fysiska butiken. 

Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002) menar att i en fysisk butik är ytan 

begränsad och att utbudet med andra ord bör öka vid e-handeln. Som en positiv effekt 

av det utökade sortimentet kan konsumenter som i vanliga fall inte har detta utbud i sin 

ordinarie fysiska butik uppleva ett ökat värde (Anckar, Walden och Jelassi, 2002). 

Inhandling av livsmedel anses vara ett låg engagemangsköp och det är därmed 

väsentligt att sträva efter att skapa en smidig och bekväm shoppingupplevelse för 

kunden (Anckar, Walden och Jelassi, 2002). Bekvämlighet och tidssparande är även två 

faktorer som Verhoef och Langerak (2001) har identifierat. Problematiken som kan 

tillkomma online är att konsumenter som vanligtvis handlar i en fysisk butik inte vet 

var på hemsidan produkterna finns vilket snarare gör shoppingen mer tidskrävande 

(Anckar, Walden och Jelassi, 2002). Vid onlinehandel uteblir det fysiska mötet och det 

är således vitalt att hemsidan väcker intresse samt skapar engagemang hos kunden 

(Srinivasan, Anderson och Ponnavolu, 2002). Detta genom att skapa en image eller 

personlighet genom att använda sig av färger, loggor, slogans etcetera (Srinivasan, 

Anderson och Ponnavolu, 2002). En standardiserad marknadsföring och ett enhetligt 

varumärke inger förtroende samt underlättar för kunden att känna igen företaget. 

Standardisering skapar även möjligheten att kunna koordinera kampanjer och 

lanseringar vilket enligt Melewar och Saunders (1998) leder till större genomslag än 

om de skulle vara lokala. 

 

3.3.2 Kundlojalitet och Kundkännedom 

Enligt Oliver (1999) är kundlojalitet ett engagemang från kundens sida som leder till att 

kunden frekvent föredrar att köpa en viss produkt utan att påverkas av varken 

situationsrelaterade faktorer eller marknadsföringsaktiviteter. Kundlojalitet är enligt 

Dick och Basu (1994) sambandet mellan kundens attityd till företaget och antalet 

återkommande köp, där attityden avgör frekvensen av återkommande köp. Som ett 

resultat av att kundlojaliteten ökar, ökar också kundernas betalningsvilja samt den 
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genomsnittliga konsumtionen hos företaget (Srinivasan, Anderson och Ponnavolus, 

2002). Reinartz och Kumar (2002) argumenterar däremot för att lojala kunder ibland 

kostar mer än vad de genererar i intäkter. Vidare menar Reinartz och Kumar (2002) att 

lojalitet måste sättas i förhållande till lönsamhet eftersom kunder skiljer sig i dessa 

parametrar. 

 

Att dra nytta av sin kundkännedom är något Berman (2006) samt Srinivasan, Anderson 

och Ponnavolu (2002) anser leder till återkommande kunder och därmed mer lojala 

kunder. Genom lojalitetsprogram ökar företagets kundkännedom och de kan 

uppmuntra kunden till att genomföra repetitiva köp och i större volymer (Lewis, 2004; 

Dorotic, Bijmolt och Verhoof, 2012). Syftet med lojalitetsprogram är att belöna 

återkommande kunder (Sharp och Sharp, 1997). Emellertid ifrågasätter Sharp och 

Sharp (1997) och Mägi (2003) effekten av lojalitetsprogrammen och att anledningen till 

varför kunder väljer att återkomma snarare beror på andra faktorer än de belöningar 

som lojalitetsprogrammet medför. Likaså belyser Meyer-Waarden och Benavent (2009) 

och Meyer-Waarden (2013) att effekten av lojalitetsprogram för 

dagligvaruhandelsaktörer är lägre jämfört med flygbolag där medlemmarna kan 

belönas både monetärt och icke-monetärt. Det har visat sig att de icke-monetära 

belöningar som exempelvis uppgraderingar ökar kundlojaliteten mer än en monetär 

belöning. Inom dagligvaruhandeln är belöningarna ofta av monetär karaktär och till ett 

mindre belopp eftersom livsmedel är mindre kostsamt än exempelvis en flygbiljett 

(Meyer-Waarden och Benavent, 2009).  

 

Berman (2006) belyser vikten av lojalitetsprogram och menar att det finns fyra former; 

generella rabatter kopplade till medlemskortet, en gratis produkt efter ett visst antal 

enheter, rabatt efter ett visst antal köp samt kundanpassade erbjudanden efter kundens 

tidigare köphistorik. Att ge rabatt efter ett visst antal köp kräver tillgång till en databas 

där kundernas tidigare köp finns att tillgå. I denna typ av lojalitetsprogram ser 

marknadsföringen likvärdig ut till alla medlemmar och är därmed inte lika kostsam som 

det fjärde alternativet, kundanpassade erbjudanden efter köphistorik. Det fjärde 

alternativet är dyrast att implementera då den både kräver en stor databas samt att 

kunderna segmenteras och får individanpassade erbjudanden. Det är emellertid det 

alternativ som har störst potential att generera återkommande kunder samt att ta en 

större del av kundens varukorg (Berman, 2006). Gandomi och Zolfghari (2018) anser 
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däremot att ett lojalitetsprogram där köp omvandlas till ackumulerade poäng räcker för 

att motivera medlemmarna till upprepade köp. 

 

Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002) belyser möjligheterna med en databas via 

onlinehandeln där datasystemet känner igen kunden och därmed kan anpassa 

erbjudandet efter vad just kunden brukar och/eller borde vara intresserad av att köpa 

vilket ger kunden en bättre shoppingupplevelse. Något som Dorotic, Bijmolt och 

Verhoof (2012) anser skapar konkurrensfördelar och långsiktiga kundrelationer. 

Vidare möjliggör en gedigen databas att kunders respons på reklam går att mäta; både 

hur många köp som reklamen genererade men också vilka konsumenter som 

genomförde köpen (Berman, 2006). Meyer-Waarden (2013) poängterar vikten av att 

skräddarsy belöningar för att öka kundlojaliteten, en bättre allokering av resurser och 

således en ökad lönsamhet. Den ökade kunddatan möjliggör också att företag kan ge 

incitament till kunden att handla igen via exempelvis mailutskick (Srinivasan, Anderson 

och Ponnavolu, 2002). Genom detta utökas också ständigt företagets kundkännedom 

och sannolikheten att kunden söker sig till en annan återförsäljare minskar. Detta då 

incitamenten exempelvis kan vara ett rabatterat erbjudande eller ett personligt 

erbjudande baserat på tidigare köp (Srinivasan, Anderson och Ponnavolu, 2002).  

 

Enligt Elinder (1993) leder den ökade kundkännedomen till strategiska fördelar där 

aktörerna får en ökad förståelse för kundernas beteenden samt vilka kunder som är 

mest gynnsamma för butiken. Taylor och Neslin (2005) konstaterar att 

lojalitetsprogram ökar försäljningen både kortsiktigt och långsiktigt. Deras studie visar 

att genom att ge kunden incitament till att handla för en viss summa för att erhålla en 

belöning blir resultatet en ökad kortsiktig försäljning. Vidare tenderar försäljningen att 

öka även efter att kunden har fått sin belöning (Taylor och Neslin, 2005). Positiva 

effekter av lojalitetsprogram är att kunderna blir mindre priskänsliga, kundlojaliteten 

ökar samt att aktörerna får tillgång till viktig information om kunderna och trender som 

möjliggör segmentering (Berman, 2006; Meyer-Waarden, 2007). Dessutom medför 

lojalitetsprogram att företag ökar sin andel av konsumentens varukorg (Verhoef, 2003; 

Leenheer, van Heerde, Bijmolt och Smidts, 2007). En ytterligare fördel är möjligheten 

att kunna uppmuntra konsumenten som vanligtvis handlar i en kanal (fysisk butik) att 

handla i ytterligare en kanal (online) genom tillgänglig kunddata som 

lojalitetsprogrammet bidrar med (Berman, 2006). Emellertid menar Srinivasan, 
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Anderson och Ponnavolu (2002) att via onlinekanalen sätts lojaliteten på prov eftersom 

internet gör det enkelt för konsumenter att snabbt och enkelt byta återförsäljare. Det är 

således vitalt att kunden hålls informerad om produkternas tillgänglighet och 

orderstatus samt att störningar i onlinehandeln minimeras. Vidare anser Srinivasan, 

Anderson och Ponnavolu (2002) att en ökad kundlojalitet leder till en högre 

betalningsvilja bland konsumenterna.  

 

3.3.3 Omnikanal  

Vid användning av omnikanaler råder full integration mellan en verksamhets samtliga 

kanaler (Pophal, 2015). Syftet med omnikanaler är att erbjuda konsumenterna en 

sömlös upplevelse mellan alla kanaler samt bibehålla konsekvent interaktion mellan 

kanalerna vilket skiljer sig från en multikanal där fokus ligger på varje kanal separat 

(Pophal, 2015; Verhoef, Kannan och Inman, 2015). I en omnikanalsstrategi kan kunden 

exempelvis utföra informationssökning om en produkt i den fysiska butiken, beställa 

produkten online för att sedan hämta den på ett förvalt upphämtningsställe (Yrjölä, 

Saarijärvi och Nummela, 2018). Omnikanaler bidrar även till en ökad användning av 

mobila enheter i köpprocessen (Verhoef, Kannan och Inman, 2015). Vid en 

omnikanalsstrategi engageras kunderna ur flera dimensioner av företaget för att få 

möjlighet att ta del av den helhetsupplevelse som eftersträvas när alla kanaler 

integreras (Pophal, 2015) vilket Zhang et al. (2010) menar ökar värdet för kunden. 

Däremot föreligger det en risk att kanalerna konkurrerar mot varandra och att en 

kanals försäljning missgynnar försäljningen i en annan kanal, så kallat kannibalisering 

(Verhoef, Kannan och Inman, 2015).  

Figur 2: Egengjord figur av omnikanal respektive multikanal 
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Grewal et al. (2010) belyser problematiken vid prissättning för företag som erbjuder 

försäljning både i fysiska butiker samt online och anser att företag måste ha i åtanke hur 

de olika kanalerna påverkar varandra. Vidare belyser Grewal et al. (2010) att 

konsumenternas förväntningar på pris måste sättas i förhållande till 

kostnadsstrukturen för varje kanal. Något som kompliceras enligt Anckar, Walden och 

Jelassi (2000) som menar att konsumenter generellt har en uppfattning om att det ska 

vara billigare online samt att andelen fasta kostnader för flerkanalsaktörer enligt Zhang 

et al. (2010) är högre än för de aktörer som enbart erbjuder onlineförsäljning. En 

integrerad prissättning mellan kanalerna menar Zhang et al. (2010) kan bli 

problematisk för aktörer som innehar försäljning både i fysiska butiker och online då 

det kan vara svårt att konkurrera med pris mot onlineaktörer och samtidigt täcka de 

tillkommande kostnaderna. Därför anser Zhang et al. (2010) att det kan vara 

fördelaktigt för att kunna vara konkurrenskraftig att tillämpa olika prissättningar på 

olika kanaler även om det leder till att kunden möts av olika erbjudanden. Det faller sig 

naturligt att onlineaktörer kan erbjuda ett större sortiment (Zhang et al.,2010) eftersom 

den fysiska butiken har begränsningar gällande yta och därmed råder det olika 

förutsättningar gällande sortiment för de olika kanalerna (Anckar, Walden och Jelassi, 

2000). Vidare förespråkar Zhang et al. (2010) ett integrerat lagersystem mellan 

kanalerna för att “fånga kunden” och främja alla kanalers försäljning.  

 

Yrjölä, Saarijärvi och Nummela (2018) menar att ett av omnikanalsstrategins viktigaste 

kännetecken är att köpupplevelsen blir personlig vilket förverkligas genom exempelvis 

individanpassade erbjudanden. För att kunna möjliggöra detta är det enligt Verhoef, 

Kannan och Inman (2015) väsentligt med informationsinsamling av kundernas 

beteende och konsumtionsmönster. Gedigen kunddata är en viktig byggsten för en 

välfungerande omnikanalsstrategi (Verhoef, Kannan och Inman, 2015). Vidare krävs 

det även enligt Pophal (2015) att organisationen gör de investeringar i den teknologi 

och infrastruktur som krävs för omnikanaler. Zhang et al. (2010) menar dessutom att 

organisationens struktur är en av de främsta utmaningarna vid integrationen mellan 

kanalerna. En decentraliserad organisation ökar flexibiliteten i hanteringen av unika 

konkurrenssituationer i de enskilda kanalerna, tillåter en anpassning av produktutbud 

beroende på marknadssegment samt bidrar till att attrahera kompetenta ledare till 

respektive kanal (Zhang et al., 2010). Emellertid kan en decentraliserad struktur leda 

till oenigheter i processer på grund av flera olika arbetslag, interna konflikter samt 
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inkonsekvent kundbemötande på grund av bland annat bristande samordning kring 

marknadsföringsaktiviteter (Zhang et al., 2010).  

 

3.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna har sammanfattats i en analysmodell för att illustrera 

hur teorierna sammankopplas för att besvara studiens forskningsfrågor. För att 

undersöka och förklara vilka möjligheter och utmaningar som den decentraliserade 

organisationen ställs inför vid e-handel av dagligvaror utgår studien från tre 

huvudområden; organisation, internt nätverk samt kundrelation. Vidare bidrar dessa tre 

huvudområden till att undersöka och förklara hur fallföretaget arbetar för att skapa en 

ekonomiskt hållbar affärsmodell.  

 

 

 

 
Figur 3: Studiens analysmodell  
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Redogörelsen kring organisation behandlar två olika former av organisationsstrukturer 

samt distributionskanaler. Fokus har legat på en av de två organisationsstrukturerna, 

decentralisering, då strukturen är applicerbar på fallföretaget och således studiens 

utgångspunkt. För att fånga en ytterligare aspekt av kontroll och styrning har 

diskussioner om indirekta respektive direkta distributionskanaler förts. Eftersom ICAs 

försäljning sker genom franchising diskuteras även för- och nackdelar med denna form 

av indirekt distributionskanal. Vidare diskuteras i analysen hur den decentraliserade 

styrningen samt ägandet påverkar möjligheter och utmaningar relaterade till e-handel 

av dagligvaror.  

 

Internt nätverk innefattar de olika komponenterna i ett logistiknätverk; lager, 

varuplockning och transport som kan tänkas förändras när försäljning även sker online. 

I teorin lyfts för- och nackdelar med olika sätt att föra lager, plocka samt transportera 

varor för att möjliggöra en grund i undersökandet av fallföretagets upplevelser av sitt 

tillvägagångssätt. Vidare diskuteras i analysen möjligheter och utmaningar hänförbara 

till det interna nätverket samt hur den decentraliserade styrningen och ägandeformen 

har bidragit med ytterligare möjligheter och utmaningar.  

 

Slutligen diskuteras hur kundrelationer har påverkats i och med e-handeln. I teorin 

diskuteras olika sätt att skapa kundvärde, kundkännedom, lojalitetsprogram samt 

konceptet omnikanal. Vidare lyfts i empirin hur fallföretaget arbetar för att skapa 

kundvärde samt deras uppfattning kring hur de ska ta betalt för onlinetjänsten. 

Dessutom belyses hur fallföretaget arbetar för att erhålla lojala kunder både i fysisk 

butik samt online. Analysen behandlar fallföretagets upplevda möjligheter och 

utmaningar relaterade till kundrelationer samt hur kundrelationer används för att 

skapa en ekonomiskt hållbar affärsmodell. Vidare analyseras i vilken utsträckning den 

decentraliserade styrningen har påverkat fallföretagets kundrelationsbyggande. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras först fallföretaget ICA och hur dess organisation är uppbyggd 

för att läsaren ska få en förståelse för ICAs affärsmodell. Därefter följer en 

sammanställning av den insamlade empiriska datan från tretton intervjuer med 

representanter från ICA-butiker samt en representant från huvudkontoret, med andra ord 

ICA Sverige.  

 

4.1 ICA 

År 1917 skapades idén om ICA, Inköpscentralernas Aktieförbund, att sammanföra 

enskilda butiksägare för att tillsammans åstadkomma stordriftsfördelar genom bland 

annat gemensamma inköp, logistik och samarbeten. För att bevara lokal kunskap och 

motivation behölls butiksägarnas frihet som egenföretagare och tanken kring 

entreprenörskap. Grundidén är att utnyttja fördelarna av samarbete i kombination med 

lokal anpassning (ICA Gruppen Årsredovisning, 2019). Kärnan i ICAs operativa 

verksamhet är försäljning av dagligvaror. Organisationen besitter en marknadsandel på 

50,4 procent samt 1300 butiker i Sverige och innehar därmed en marknadsledande 

position inom den svenska dagligvaruhandeln (ICA, u.å.a; DLF, Delfi Marknadspartners 

och HUI Research, 2018). Utöver dagligvaruhandel genom varumärket ICA Sverige 

tillhandahåller ICA Gruppen apotekstjänster genom Apoteket Hjärtat, banktjänster 

genom ICA banken samt fastighetsutveckling genom ICA Fastigheter. ICA Sverige står 

för 71 procent av ICA Gruppens totala omsättning. Vidare innefattar ICA Sverige fyra 

olika butiksprofiler; ICA Maxi Stormarknad, ICA Kvantum, ICA Supermarket samt ICA 

Nära. Dessutom ingår ICA Special i ICA Sverige som tillhandahåller inköp och försäljning 

av non-food varor exempelvis husgeråd och verktyg. År 2005 börsintroduceras Hakon 

Invest och 2013 bytte Hakon Invest namn till ICA Gruppen. Samtidigt minskade ICA-

handlarnas förbund sin aktieägarandel i koncernen från 67,3 procent till 51,3 procent 

(ICA, u.å.b). 2018 låg ICA-handlarnas förbunds innehav på 54 procent (ICA-handlarna, 

2018).  

 

Det är det centralstyrda ICA Sverige som bestämmer var och när en ny ICA-butik ska 

etableras samt fattar beslut kring rekrytering av butiksägare, ICA-handlare. Vidare står 

ICA Sverige för den initiala investeringen av nya butiker och det tar i snitt fem år tills 

butiken genom egen vinstgenerering är återbetald och handlaren kan köpa ut butiken. 

ICA Sverige behåller en procent av aktierna i bolaget och kvarstår som minoritetsägare 
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av butiken. Genom avtal regleras ansvarsfördelningen mellan ICA Sverige och ICA-

handlarna. Vidare regleras även som tidigare nämnts hur butiksnätverket bedrivs och 

finansieras samt hur varumärket ICA ska marknadsföras. Dessutom finns ett 

övergripande avtal gällande ICA Sveriges prissättning av varor och tjänster till ICA-

handlarna samt hur finansieringen av den gemensamma verksamheten ska gå till. Detta 

avtal är mellan ICA Sverige och ICA-handlarnas Förbund vilket är en ideell förening för 

ICA-handlare i Sverige. Det föreligger inget krav att ICA-handlarna ska köpa in sina 

varor och tjänster från ICA Sverige men större delen av handlarna gör sina inköp från 

ICA Sverige vilket bland annat visas av att drygt 80 procent av inköpen år 2018 skedde 

från ICA Sverige (ICA, u.å.a). 

 

Enligt Hans sker investeringarna i e-handelslösningar eftersom marknaden utvecklas 

ditåt och det är därmed viktigt att vara etablerade när efterfrågan väl ökar. ICA lade ned 

första försöket av e-handeln i början på 2000-talet då e-handeln inte passade ICAs 

affärsmodell men nu sker alltså investeringar på nytt (Hans). Under år 2018 ökade 

försäljningen online med 42 procent jämfört med 2017 vilket tyder på ett ökat intresset 

bland konsumenterna (ICA Gruppen Årsredovisning, 2019). I dagsläget innehar ICA en 

marknadsandel inom onlinehandel för dagligvaror på 33 procent vilket kan jämföras 

med Mathems 25 procent och Axfoods 18 procent (Hans). ICA Sverige investerade 

under 2018 i en dark store för att effektivisera och erbjuda bättre service till både ICA-

handlare samt konsumenter. Dessutom inleddes ett samarbete med brittiska e-

handelsföretaget Ocado kring högautomatiserade e-handelslager vilket förväntas vara 

på plats år 2021 (ICA Gruppen Årsredovisning, 2019). Enligt Hans estimerar Svensk 

Handel att år 2025 kommer e-handel för livsmedel stå för sex till elva procent av 

dagligvaruhandeln. ICA estimerar att organisationens e-handelsförsäljning år 2025 

kommer uppgå till 15 procent (Hans). 
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4.2 Organisation 

Enligt ett avtal betalar ICA-handlarna en abonnemangsavgift på 2,41 procent samt en 

royalty på 1,5 procent av omsättningen och sedan delas butikens vinst till hälften med 

ICA Sverige (Adam; Carl). Vidare nämner Hans att alla ICA-handlare har tillgång till ett 

basutbud av tjänster och har möjlighet att lägga till tjänster inom alla 

verksamhetsområden, exempelvis tillgång till e-handelsplattformen och stöd vid 

implementeringen. Eftersom ICA-butikerna är enskilda butiker får inte ICA-handlarna 

samarbeta gällande prissättning av varorna med hänsyn till konkurrenslagstiftningen. 

Därför sköter ICA Sverige veckans kampanjvaror centralt och varje enskild butik sätter 

sina egna priser och om de vill kan de följa den prisprofil som ICA Sverige har tagit fram 

centralt (Carl). Vidare belyser Hans att ICA Sverige fungerar som en 

supportorganisation till butikerna och finns där som stöd för att de ska kunna växa och 

nå sina affärsmål. Göran upplever att ICA Sverige har ett “framåt-tänk” och gör det som 

krävs för att butikerna ska utvecklas. Däremot nämner Ernst att ingenting från ICA 

Sverige är gratis och att det är ICA-handlarna som står för kostnaderna och att det är 

genom avgifter som ICA Sverige finansierar utvecklingen av exempelvis den digitala 

plattformen (Ernst). Det råder en viss oro över hur butikerna ska hantera onlinehandeln 

där Ernst nämner att han “kan inget om online men jag kan yrket”. Carl belyser att han 

har arbetat i butik sedan 1992 och nu i och med onlinehandeln ska han på sex månader 

driva en helt ny form av butik. En butik som varken hans anställda eller ICA Sverige har 

kunskap om vilket han upplever är problematiskt (Carl).  

 

Fördelar med ICAs organisation 

“ICA har en drivkraft som kommer från handlaren själv,  

det kan ingen centraliserad organisation ge”.  

- Andreas (2019) 

Stimulerande och ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik är 

återkommande bland samtliga intervjupersoner. Entreprenörskapet är stort och det är 

tydligt att intervjupersonerna brinner för sin butik. Ernst uppger att det är ICA Sverige 

som har gett honom möjligheten att bli egenföretagare och ICA-handlare. Att lyckas 

inom ICA är enligt David möjligt för alla människor oavsett bakgrund då det inte behövs 

något stort startkapital utan det enda som krävs är en stark vilja. Ernst nämner att han 

lockades av möjligheten att tjäna pengar och att det är hans morot till att stanna kvar i 

butiken när arbetsdagen egentligen är slut. Vidare menar Fredrik att han mentalt alltid 
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är i sin ICA-butik och David belyser att det alltid är skillnad på att äga själv och att vara 

anställd, “mer hjärta helt enkelt”. Dessutom anser Carl att det “känns i luften” hos 

konkurrenter att det inte finns någon handlare och med andra ord ingen som är ytterst 

ansvarig. Det är drivkraften som ICA-handlarna innehar som gjort organisationen 

framgångsrik (Andreas). En drivkraft som Andreas inte tror är möjlig att uppnå inom 

en centraliserad organisation. Vidare finns det en uthållighet inom organisationen i allt 

från prissättning till marknadsföring vilket de andra dagligvaruhandelsaktörerna 

saknar (Andreas). Fredrik nämner även att det lokala entreprenörskapet formar en 

lösningsorienterad kultur vilket även gör dem flexibla. Dessutom anser Hans att den 

största enskilda förklaringen till varför en ICA-butik har en framgångsrik e-handel är 

handlarnas engagemang och att det såldes varken handlar om butikens storlek eller 

geografiska läge.  

 

Carl belyser att han känner en stolthet över sina medarbetare och att han får vara med 

på deras resa i livet. En ytterligare fördel med ICAs koncept enligt Adam är att de 

anställda får “lite mer hjärta” för deras chef. Detta motiverar personalen och resultatet 

blir en ökad kostnadsmedvetenhet (Adam). Vidare belyser Carl att han gillar att se något 

växa och hoppas att hans engagemang i butiken smittar av sig på sina medarbetare. Att 

möjligheterna att växa inom ICA är stora ser Daniella som en stor fördel med att arbeta 

på ICA. Göran menar även att ICA är ett unikt ställe att göra karriär på då han haft 

möjligheten att arbeta inom flera olika områden utan att byta arbetsgivare. Vidare 

upplever Daniella en familjär känsla i butiken trots dess 230 anställda vilket även 

framkommer av Beatrice som belyser hur medarbetarna hjälper varandra dagligen.  

 

Beatrice uppskattar att hon och andra medarbetare kan vara med och påverka sin 

vardag och butikens framtid vilket Gabriella även menar är möjligt genom att anställda 

tillåts misslyckas. Det som gör ICA-rörelsen stark är enligt Fredrik att de är lokalt 

förankrade. Som ICA-handlare har de möjlighet att bestämma över sortimentet och kan 

därmed erbjuda ett lokalanpassat utbud vilket samtliga upplever är det som gör deras 

butiker unika. ICA-handlarna sponsrar gärna lokala evenemang och eftersom de äger 

sina butiker väljer de vad och vilka de sponsrar utan ICA Sveriges inblandning. Det 

lokala engagemanget är även något som Carl belyser då han pratar om sitt engagemang 

och sina pengar och menar att det är han “som får tala om för frun att i år blir det ingen 

Thailandsresa för vi ska sponsra det här laget”.  
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“Det är lite det som gör ICA; dynamik och spänst mellan handlare och ICA Sverige”.  

- David (2019) 

Enligt Fredrik bestämmer han i stort sett allt i sin butik. Fredrik jämför ICA med COOP 

där han beskriver att på COOP kommer direktiv från huvudkontoret och på ICA kommer 

det istället riktlinjer. Fredrik anser att det är det som är det fördelaktiga med ICA, att de 

har den centrala styrkan och utnyttjar den i den grad de vill. Något som skiljer sig åt 

mellan intervjupersonerna är hur de ser på stödet från ICA Sverige. Fredrik upplever att 

ICA Sverige vill att just hans ICA butik ska lyckas och känner ett stöd från den centrala 

enheten. Detta är något som Ernst inte känner sig vid då han upplever att ICA Sverige 

inte bryr sig om honom och hans butik utan enbart att han är lönsam för att kunna 

generera intäkter till dem centralt. Hans belyser de båda parternas beroende av 

varandra och att det är viktigt för ICA Sverige att “aldrig glömma bort att det är för 

handlarna vi jobbar”. Vidare belyser Hans att relationen till ICA-handlarna är som vilken 

kundrelation som helst där det är vitalt att vara lyhörd och göra handlarna så nöjda som 

möjligt. Däremot betonar Hans att ICA Sveriges uppdrag är att göra det bra för 

kollektivet och således föreligger det en risk att alla ICA-handlare inte alltid är nöjda 

med besluten.  

 

Vidare nämner Ernst att han ser ICA Sveriges riktlinjer som mer eller mindre skarpa 

och gör alltid det som främjar hans butik och hans marknad. Det är trots allt hans butik 

och han som är ytterst ansvarig (Ernst). Gabriella menar att hon uppskattar tipsen hon 

får från ICA Sverige men att hon tar besluten själv. Relationen till ICA Sverige beskriver 

David som “god med mycket spänst”. Vidare menar han att det är mycket diskussioner 

sinsemellan och att de inte alltid har samma åsikter vilket han tycker gynnar ICAs 

framgång i helhet. Just helheten är något som David ibland tycker att ICA-handlare 

saknar och att de mer ser till vad som gynnar just deras butik och inte ICA i helhet. 

Vidare menar David att ICA-handlarna ofta har samma mål som ICA Sverige bara att 

vägen dit kan skilja sig.  
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“Vi sitter inte och väntar på ett ja eller nej från huvudkontoret i Solna”. 

-Andreas (2019) 

Beslutsprocessen inom ICA-butikerna beskrivs av samtliga intervjupersoner som kort. 

Intervjupersonerna väntar inte på ett ja eller nej från ICA Sverige centralt vilket enligt 

dem är den stora skillnaden mellan ICA och andra dagligvaruhandelsaktörer. Oavsett 

om det gäller strategiska och långsiktiga frågor eller en idé som kommer från en 

medarbetare i butiken är förhållandet mellan beslut och handling kort. Ernst och 

Fredrik benämner sin ICA-butik som sitt egna företag och att det är de som är ytterst 

ansvariga för ekonomin och för hur företaget ska må nu och i framtiden. Därför anser 

Ernst att det är en förutsättning att kunna agera direkt och fatta snabba beslut när så 

krävs. Samtliga intervjupersoner uppger att det var deras egna beslut att ansluta sig till 

e-handeln. David tror att beslutsprocessen skulle ha påskyndats om ICA Sverige hade 

beslutat om att alla butiker ska erbjuda e-handel men att ICA-handlare överlag inte 

uppskattar att bli tillsagda vad de ska och inte ska göra och att det istället hade 

resulterat i att färre hade anslutit sig till onlineplattformen.  

 

“Vi har lyckats skapa en innovativ-anda som vi är väldigt stolta över. Det går att se i allt 

från Mat och Vinbar till att vi nu slopat de fysiska kampanjbladen för att bli mer 

miljövänliga”. 

- Adam (2019) 

ICA-butiken där Andreas är butikschef driver projekt vid sidan av den ordinarie 

dagligvaruhandeln, projekt som har startats efter idéer från anställda (Andreas). Dessa 

projekt är inte helt gratis men har finansierats bland annat med hjälp av att 

kampanjbladen inte längre skickas ut i pappersformat utan nås online. Detta har inte 

bara resulterat i att kostnaderna för marknadsföring har minskat utan är också ett steg 

för att bli en mer miljömässigt hållbar butik (Adam). Ett av projekten som butiken har 

drivit är en Mat och Vinbar vilken nu har utvecklats till en Food Court. Butiken erbjuder 

även utkörning av maten som lagas i Food Courten. Initialt tänkte butiken skapa ett eget 

koncept men då ICA Sverige redan tagit fram konceptet, ICA Pronto, centralt anslöt de 

sig dit istället. Dessa projekt är på initiativ av personalen och främjas enligt Adam av 

ICA Sverige som tycker att det är bra att utbudet breddas. En ytterligare idé som 

medarbetarna lyfte fram var att maten som producerades i Food Courten skulle kunna 

köras ut till kunder i närområdet. Innan Ernst implementerade e-handel erbjöd han 

hemleverans av varor till äldre människor i närområdet (Ernst). Ett behov av 
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hemleverans identifierades hos speciellt äldre människor då matkassar ofta är tunga att 

bära och då butiken hade tillgång till en “varubuss” som Ernst uttrycker det började han 

leverera hem kundernas ihopplockade kassar. Vidare planerar Andreas att bygga en 

förbutik med exempelvis veckans kampanjvaror och mejerivaror i anslutning till 

upphämtningen av onlinebeställningarna. Birgitta tänker i liknande banor och planerar 

att erbjuda jordgubbar och en “har-du-glömt-hylla” till sommaren.  

 

Nackdelar med ICAs organisation 

“De förtroendevalda är lite kidnappade av ICA”. 

 - Ernst (2019) 

ICA-handlarna har genom ICA-handlarnas förbund chans att påverka de beslut som 

fattas centralt (Ernst). Ernst nämner dock att ICA Sverige ibland ursäktar sig med att 

ICA-handlarna har varit delaktiga vid beslutet men att de förtroendevalda enligt honom 

“är lite kidnappade av ICA” och att de egentligen inte har lika mycket att säga till om som 

ICA Sverige vill få det att framstå. Vidare menar Ernst att om ICA inte når sitt resultatmål 

ökar de sina avgifter från ICA-handlarna och att det bara är att finna sig i det. Ernst 

beskriver att organisationen ICA Sverige har förändrats under intervjupersonens 22 år 

inom verksamheten. Förr ägde handlarna tjänstemännen på ICA Sverige, idag är ICA 

Sverige börsnoterat och det ställs således helt andra krav på lönsamheten (Ernst). 

Samtliga intervjupersoner ser det emellertid som en fördel att vara en decentraliserad 

enhet av ICA Sverige och driva butik i egen regi. Däremot nämner Carl svårigheter som 

uppstår när en konkurrent som inte är sund äntrar marknaden och syftar på de aktörer 

som går in på en marknad för att ta marknadsandelar genom att inte vara lönsam i flera 

år. Något som inte fungerar som ICA-handlare eftersom butikerna då skulle gå i konkurs 

till följd av att ICA Sverige inte bidrar med likviditet (Carl). 

 

Informationsflödet mellan ICA Sverige och ICA-handlarna kan ibland bli problematiskt 

upplever Carl och syftar på att ICA Sverige har byggt en dark store i Stockholm och att 

han mer eller mindre inväntar och ser om det kommer byggas ett liknande lager i närhet 

av hans butik. Som ICA-handlare delges de inte av sådan information eftersom ICA är 

börsnoterat och ICA-handlarna har aktier i ICA Gruppen vilket skulle skapa 

informationsasymmetri (Carl). Även Ernst uttrycker en viss oro över att han nu 

investerar för att möta e-handeln samtidigt som ICA Sveriges framtida e-

handelslösningar fortfarande är under konstruktion. Även Hans belyser problematiken 
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kring hur mycket information ICA-handlarna kan delges med hänsyn till att ICA är 

börsnoterat men poängterar att ICA Sverige försöker hjälpa ICA-handlarna som drabbas 

av ett beslut negativt. Vidare nämner Hans att ICA Sverige exempelvis har köpt tillbaka 

utrustning från butikerna som anslöt sig till dark storen i Stockholm.  

 

   “Jag har drivit den här butiken i tusen år, ändå ska jag lyssna på tjänstemännen i Solna” 

- Ernst (2019) 

De övriga dagligvaruhandelsaktörerna är integrerade på ett annat sätt och är 

toppstyrda. Dock menar Ernst att ICA Sverige är mer och mer på väg åt det hållet vilket 

han inte är fullt nöjd med. Hans upplever att det vore synnerligen problematiskt om ICA 

Sverige kontrollerade den operativa verksamheten allt mer och menar att “så fort vi 

börjar känna oss och agera som en kedja så tappar vi allt vi har och hela vår styrka. Det 

skulle vara förödande för hela ICA-idén”. Ernst poängterar att han kan den lokala 

marknaden, något som de inte kan på huvudkontoret i Solna. Fredrik upplever att det 

ibland finns en “vi” och “dem” känsla inom ICA. Därmed fungerar inte alltid 

kommunikationen sinsemellan och Fredrik beskriver det som att “de har inte samma 

känsla som vi i butikerna” vilket är återkommande bland intervjupersonerna. 

Beslutsprocessen inom ICA Sverige beskrivs av flertalet intervjupersoner som lång och 

Göran menar att det alltid finns en viss tröghet i stora organisationer. Andreas 

poängterar att det är en lång process att komma överens eftersom åsikter från 

handlarråd och utskott måste tas hänsyn till. Detta är en stor nackdel för ICA Sverige 

som därmed inte kan agera snabbt på förändringar men även en sund process som 

främjar idéer (Andreas). ICA Sverige har rätt att ta vilka beslut de vill utan att förankra 

dem med handlarråden (Hans). Däremot belyser Hans vikten av att inte missbruka 

“makten” då förtroende tappas på samma gång. Det finns flertalet hjälpmedel att få från 

ICA Sveriges håll som ICA-handlare men det är svårt när ICA-handlarna inte är 

tillräckligt lyhörda och helt enkelt inte vill ha hjälp från den centrala enheten (Andreas). 

 

“Det är också på så sätt hela ICA-idén faller” 

 - Carl (2019) 

Att ICA-butikernas närmaste och största konkurrent i stor utsträckning är en annan 

ICA-butik är något som frekvent framkommer under intervjuerna. Carl beskriver det 

som en hjärtlig konkurrens även om han “gärna tar den andra butikens kronor” och 

Göran menar att konkurrensen är hälsosam men påtaglig. ICA Sverige har byggt upp ett 
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butiksnät efter geografiska områden men i och med e-handeln suddas de geografiska 

barriärerna ut. Det är något som nu går att se i Stockholm efter etableringen av 

onlinehandelslagret då ICA Nära nu konkurrerar på samma villkor som ICA Maxi (Carl; 

David). Andreas upplever även att affärsmodellen idag är ett hinder för att lyckas fullt 

ut. Detta då Andreas belyser att ICA Sveriges affärsidé är att alla ICA-handlare ska ha 

samma chans vilket möjliggör att ICA Nära nu kan konkurrera med ICA Maxi online. När 

butikerna nu oavsett profil, storlek och geografiskt läge blir helt jämlika för kunden 

förändras spelreglerna och enligt David sätts hela affärsmodellen på spel. Vidare menar 

David att förr var butiksmiljön och priserna i butik en viktig konkurrensfaktor men nu 

när en ICA Nära-butik kan erbjuda lägre priser än en ICA Maxi-butik online förändras 

marknaden markant.  

 

De olika butiksprofilerna betalar lika mycket för att ansluta sig till e-handeln vilket 

enligt Hans gör att de kan priskonkurrera. Därmed blir ICA-modellen med fria ICA-

handlare i samverkan inte lika tydlig och enkel inom e-handeln. Dock nämner Hans att 

i Stockholm handlar kunden än så länge från samma butik oavsett om 

försäljningskanalen är online eller fysisk butik. Kunden handlar inte från den billigaste 

butiken utan från den geografiskt närmaste butiken. Däremot tror Hans att detta 

kommer förändras i och med prisjämförelsesajter och att den billigaste butiken således 

blir den vinnande butiken.  

 

4.3 Internt nätverk 

4.3.1 Lager 

Dagens lagerhållning 

Lagerhållningen i butikerna ser ut på ett likvärdigt sätt där större delen av lagret hålls i 

den fysiska butiken. Vidare menar Carl att det innebär lika stora kostnader att lagerföra 

i butik som i anslutning till butiken och han ser hellre att alla varor finns nära kunden. 

Enligt Beatrice har ICA Sverige utvecklat ett bra beställningssystem som känner av när 

varor behöver beställas vilket gör att hyllorna i stor utsträckning är fyllda. Om 

onlineförsäljningen skulle öka kraftigt känner systemet av det och beställer in mer 

(Beatrice). Ett speciellt lager för de färdigpackade påsarna till onlinekunderna har 

byggts i samtliga butiker som hanterar de tre olika temperaturzonerna; kyla, frys och 

rumstemperatur. Onlinekunden handlar på ett likvärdigt sätt som den fysiska kunden 

även om flertalet intervjupersoner ser att kunden online handlar mer bulkvaror som 
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exempelvis mjöl, mejeri, konserver och toapapper. Carl upplever att kunden online 

handlar mindre färskvaror och att det är något som kunden hellre kompletterar i den 

fysiska butiken. Vidare menar Carl att Maxi-butikerna tar online-kampen och att 

kunderna i större utsträckning kompletteringshandlar på en ICA Nära-butik.  

 

Samtliga intervjupersoner uppger att onlinehandeln fortfarande står för en liten del av 

den totala försäljningen att de inte har sett ett behov av att förändra lagerhållningen. 

Däremot har det i och med onlinehandeln blivit allt viktigare att lagersaldot stämmer 

och att varor levereras när de ska (Fredrik; Daniella). Det finns i dagsläget inget system 

som känner av lagersaldot när kunden lägger en order online och därmed finns det en 

risk att kunden inte får den beställda varan (Daniella). Något som flertalet 

intervjupersoner upplever som problematiskt och önskar ett system som kan erbjuda 

kunden ett lagersaldo. Dessutom uppstår det problem med att förutspå konsumtionen 

och leverera kundens önskade varor eftersom ordern går att ändra fram till en minut 

innan stopptid vilket för många butiker innebär klockan 23.59 dagen innan leverans 

(Birgitta; Hans). De kunder som har den tidiga leveranstiden prioriteras då den ordern 

plockas först även om den kom in i systemet senare än andra beställningar (Beatrice; 

Daniella).  

 

Idealisk lagerhållning 

“Dark store äter upp butikernas ekonomi”. 

 - Ernst (2019). 

Så länge plockningen av onlinebeställningarna sker i butik är det mest kostnadseffektivt 

att föra lager i butiken (Carl; David). Att investera i ett onlinelager i anslutning till 

butiken är enligt Carl alldeles för dyrt per kvadratmeter. Adam för ett helt annat 

resonemang och menar att det optimala vore att att ha ett fristående onlinelager i 

anslutning till butiken där kunderna kan hämta sina kassar i anslutning till lagret. Ernst 

anser att den idealiske lagerhållningen är en dark store vilket även Andreas anser då 

varorna inte plockas upp och ned. Fredrik uppger att dagens lagerhållning kan hantera 

den nuvarande efterfrågan men att i framtiden är ett rent e-handelslager lösningen för 

att uppnå en högre grad av effektivitet.  
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Det råder en viss oro bland intervjupersonerna vad en dark store skulle innebära för 

deras försäljning. Ernst menar att eftersom det är ICA Sverige som äger dark store 

kommer han tappa försäljning till dem. Carl ser istället dark store som en mer 

kostnadseffektiv lösning då butiken får säkrare kostnadsflöden om kostnaden är 

baserad per order och risken flyttas över på ICA Sverige. Hans menar att det finns två 

huvudsakliga anledningar till implementeringen av dark store; e-handelns 

volymtillväxt och stordriftsfördelar. Vidare anser han att de fysiska butikerna är till för 

handlande kunder och att både kunderna samt de anställda som plockar varorna 

påverkas negativt av varuplockning i butiken (Hans). En annan lösning enligt Andreas 

är hubbar strategiskt placerade över landet med färdigpackade basvaror vilket även är 

en mer kostnadseffektiv lösning. David för liknande resonemang och skulle gärna se att 

en viss del av kassen plockades centralt. Dagens konsumenter vill ha kort leveranstid 

och möjlighet att ändra sin order in i det sista (Björn; Gabriella). Andreas anser att om 

kunden skulle kunna vänta en ytterligare dag skulle basvaror kunna plockas centralt 

och fyllas på med färskvaror i butik. Ett alternativ som enligt honom både är ekonomiskt 

och miljömässigt hållbart (Andreas).  

 

4.3.2 Varuplockning 

“Vi plockar upp och så plockar vi ner, jättedumt.”  

- Carl (2019) 

Det framkommer bland samtliga intervjupersoner att plockningsprocessen är komplex. 

Onlinebeställningar innehåller många artiklar som kräver olika temperaturer vilket är 

en tidskrävande process. Samtliga intervjupersoner uppger att de plockar 

onlinebeställningarna från butikshyllorna och att butikerna än så länge har kapacitet 

för det. Fredrik, som har 13 procent av sin försäljning hänförbart till online, börja se att 

dagens lösning snart är ohållbar. Plockningsprocessen ser olika ut i butikerna där vissa 

butiker har delat in butiken i zoner och plockar en i taget medan andra butiker plockar 

en hel order direkt. Zonplocket sker i olika zoner baserat på temperatur; där torrvaror 

plockas först följt av färska varor och till sist frysta varor. I plockningsprocessen 

används en handdator med mjukvara framtagen av ICA Sverige vilken är programmerad 

efter hur butiken är uppbyggd för att möjliggöra en så effektiv plockningsprocess som 

möjligt (Birgitta; Gabriella).  
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För att säkerställa att varje onlinebeställning innehåller kundens beställda varor och 

således minska risken att fel varor hamnar i fel kasse skannas varje produkt samt den 

kasse där varan hamnar i, så kallat säkerhetsplock (Beatrice; Fredrik). Efter varje zon 

är plockad förvaras varorna i olika temperaturzoner för att säkerställa att 

temperaturkedjan hålls. Vidare står det på orderspecifikationen vem som har plockat 

kassen och såldes upplever de anställda att det är vitalt att plocka rätt varor (Birgitta; 

Beatrice). Kvaliteten säkerställs ytterligare genom riktlinjer angående “bäst-före-

datum” för känsliga varor och Fredrik uppger att de varor med längst “bäst-före-datum” 

plockas till online-kunderna. Vidare anser Fredrik att de fysiska kunderna inte påverkas 

negativt av detta utan att den ökade omsättningen istället leder till möjligheten att 

erbjuda ett nytt och fräscht sortiment till både online- och fysiska kunder.  

 

I dagsläget plockar alla butiker på dagtid från butikshyllorna då det enligt dagens 

handelsavtal inte är lagligt att plocka på natten. Däremot anser flera intervjupersoner 

att de skulle föredra att plocka onlinebeställningarna under natten för att inte störa 

kunden som besöker den fysiska butiken samt för att inte plocka ur butikshyllorna 

under dagen. Det råder skilda åsikter gällande om medarbetarna som plockar 

onlinebeställningarna upplever att det stör kunderna i butik. Enligt Beatrice är de flesta 

nyfikna och undrar vad de gör och Fredrik upplever en ökad kundnöjdhet då fler 

medarbetare vistas ute i butiken. Däremot anser Daniella att kunderna påverkas av 

plocket eftersom de samsas om samma yta och varor. Vidare anser Daniella att det är 

vitalt att förmedla till kunden att genom onlineplockningen slipper kunden trängas med 

åtta andra kundvagnar eftersom dessa beställningar samsas på en vagn. Adam samt 

Andreas anser att det mest effektiva sättet att plocka på är under natten och har därmed 

tagit fram ett avtal som möjliggör detta. Emellertid anser Fredrik att det är 

problematiskt att plocka onlinebeställningarna under natten. Detta då plockningen 

enbart får gälla onlinebeställningarna för att det ska vara lagligt men samtidigt måste 

hyllorna fyllas på med varor vilket gör situationen diffus “för vilka varor går till online 

och vilka säljs i butik?” (Fredrik). Vidare kostar det 70 procent mer att plocka under 

natten och således behöver även plockningen vara 70 procent mer effektiv (Adam). 

Adam belyser att även om nattplockning innebär ökade kostnader är det en vinst i sig 

att kunden i den fysiska butiken inte störs.  
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4.3.3 Transport 

Samtliga butiker erbjuder kunderna hemleverans eller hämtning av 

onlinebeställningen i butik och drive thru. Vilket som är det vanligaste 

leveransalternativet skiljer sig mellan butikerna. För Maxi-butikerna är det klart 

vanligast att kunden hämtar sin beställning via drive thru-konceptet medan Fredrik 

som driver en Supermarket uppger att 90 procent av kunderna vill få de levererat hem 

till dörren. Hans menar dock att butikernas geografiska läge har stor påverkan på valet 

av leveranssätt. Generellt väljer 90 procent av Sveriges befolkning att hämta sina 

beställningar från butiken medan 90 procent av de i Stockholmsområdet väljer 

hemleverans (Hans). Flera intervjupersoner anser att det är mer kostnadseffektivt när 

kunden nyttjar drive thru jämfört med hemleverans. Ingen av butikerna erbjuder 

upphämtningsboxar vilket Birgitta anser är på grund av den stora investeringskostnad 

som tillkommer. 

 

“Det viktiga är att fylla lastbilen”. 

- Björn (2019) 

Andreas belyser problemet med last mile samt att Sverige är glesbefolkat och Hans 

nämner att det blir både svårare och dyrare ju mindre densitet det finns på en marknad. 

Vidare menar Hans att en del av problematiken kring last mile kan lösas med hjälp av 

att dark storen kan leverera till större områden genom så kallade spridningspunkter. 

Spridningspunkter innebär att större lastbilar transporterar varor från dark store till 

närliggande städer där de sedan levereras vidare i mindre lastbilar. Hans nämner även 

att det i dagsläget finns marknadsunderlag och förutsättningar för att förutom i 

Stockholm även implementera dark store i Göteborg och Malmö men att Norrland och 

Småland inte har förutsättningarna som krävs. Butikerna väljer själva vilka 

postnummer de vill leverera till och det kan således vara flera ICA-butiker som 

levererar till samma postnummer. Enligt Birgitta och Ernst erbjuder de hemleverans till 

de postnummer där lastbilens fulla kapacitet utnyttjas för att minimera kostnaderna. 

Målsättningen är enligt Björn och Göran att lastbilen alltid ska nyttjas till dess fulla 

kapacitet. Vidare nämner Ernst att när de ser en ökad efterfrågan från andra 

postnummer är det möjligt att även leverera till dem. Detta skulle kunna resultera i 

ökade marknadsandelar då de når ut till en ny kundgrupp (Ernst). Även Carl ser 

hemleverans som en möjlighet att öka marknadsandelarna och nå ut till nya kunder. 
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“Kundbemötandet är jätteviktigt. Som kund är det otäckt 

 att inte veta vem som kommer och kör ut”. 

-Fredrik (2019) 

Varje morgon sker en ruttplanering där hemleveranserna planeras efter den mest 

kostnadseffektiva rutten (Björn; Gabriella). Några butiker har valt att outsourca 

leveransen till en extern part med motiveringen att de ska göra det de är bäst på medan 

andra butiker levererar med egen bil. Det senare alternativet ökar flexibiliteten då de 

enkelt kan öppna eller stänga en leveranstid (Björn; Ernst). Vidare nämner Birgitta att 

genom att det är butikens egna medarbetare som levererar varorna kan de säkerställa 

kontrollen över varorna och kvaliteten på leveransen. Att få en personlig kontakt med 

onlinekunderna är något som Ernst anser är en avgörande faktor vid valet att själv köra 

ut beställningarna. Vidare anser Fredrik att det är en styrka att det är hans egna 

anställda som levererar beställningarna då de skapar en relation med kunderna 

eftersom det är samma anställda som levererar till samma kunder varje vecka samt syns 

i butiken (Fredrik). För David är det på grund av volymen inte möjligt att enbart ha 

anställda som levererar varor och de har därför ingått ett samarbete med ett lokalt 

åkeri. Han upplever att det inte är en kritiskt faktor då många kunder inte bryr sig om 

att det är externa parter som levererar varor och att det dessutom är många kunder 

som både handlar online och i den fysiska butiken (David).  

 

4.4 Kundrelation 

4.4.1 Kundvärde 

“Personal är det centrala”.  

- Birgitta (2019) 

Ett återkommande svar bland intervjupersonerna kring vad som skapar värde för 

kunden är personalen. Enligt David är alla aktörer på marknaden idag relativt lika och 

därmed blir kundbemötandet samt stämningen i butiken viktigare. Satsningar på att 

utbilda personal är till följd av detta något som flera intervjupersoner menar är vitalt 

och Fredrik belyser att en stor del av hans arbete som ICA-handlare är att coacha 

personalen. Att ha någon som står och delar ut kundkorgar vid ingången är enligt Adam 

ett sätt att ge kunden ett bra första intryck. Han belyser även vikten av att personalen 

är glada och inspirerande i butiken då detta smittar av sig på kunden och bidrar till att 

göra besöket unikt (Adam). Ernst berättar att han själv som ICA-handlare spenderar 

mycket tid ute i butiken för att ge kunderna ett ansikte av vem som äger butiken samt 
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för att föra diskussioner med kunderna kring vad de tycker är bra eller mindre bra. Att 

vara förankrad i orten och ha ett samhällsengagemang är enligt flera intervjupersoner 

något som skapar värde för kunderna och samhället i helhet. Adam menar att butiken 

ofta verkar som en mittpunkt och att butiken tillsammans med andra aktörer anordnar 

evenemang tillsammans och hjälper varandra. Närheten till kunden är enligt Carl även 

en värdeskapande faktor.  

 

“Det gäller att ha ett brett sortiment som gör butiken unik”. 

- Göran (2019) 

Ett återkommande svar bland intervjupersonerna vid frågan om vad som skapar värde 

för kunderna är ett brett sortiment och flertalet intervjupersoner påpekar att en av ICAs 

största styrkor är just det breda sortimentet. Vidare hävdar David att de har ett 

“betydligt större sortiment än de flesta konkurrenter” och att sortiment även är en faktor 

att särskilja sig från andra aktörer med. Sortimentet förändras snabbt och Andreas 

belyser vikten av att vara anpassningsbar och lyhörd mot kunderna i och med den 

snabba samhällsutvecklingen. Att butikerna väljer sitt egna sortiment och därmed kan 

ta in lokala produkter samt tillverka egna produkter är en stor fördel för ICA (Fredrik; 

Ernst). Fredrik nämner att han försöker ta in så mycket lokalt till butiken som det bara 

går och Ernst menar att det lokala utbudet gynnar samhället samt gör butiken unik, 

vilket skapar ytterligare värde för kunden. ICA är även de lokala leverantörernas största 

kund (Hans). 

 

Gällande utbudet online är samtliga intervjupersoner överens om att det vore önskvärt 

att ha samma utbud i fysisk butik som online. Däremot föreligger det en hel del 

svårigheter kring detta när varorna plockas i butik och således har ingen av dem det. 

Carl nämner att han har 22 000 artiklar i sin fysiska butik och menar att om alla varor 

skulle erbjudas online skulle prisbilden bli högre samt att datasystemet i dagsläget inte 

kan hantera så många artiklar. Kring lokala varor finns det ytterligare en problematik 

då butikerna själva måste fotografera varorna och lägga in dem i systemet vilket både 

är tidskrävande samt kostsamt vilket mindre leverantörer inte är villiga att betala för 

(Ernst; Fredrik). Hans anser dock att det inte är några problem med att erbjuda lokala 

produkter och menar att det fortfarande ligger kvar en myt kring den problematik som 

fanns innan. Gabriella nämner vikten av att erbjuda butikens unika produkter även 

online eftersom det skapar värde för kunden och är en viktig konkurrensfaktor. Något 
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som Hans menar inte är möjligt vid anslutning till dark store då sortimentet blir allmänt 

och inte butiksunikt. Då plockningen i alla de tillfrågade butiker sker direkt från 

hyllorna i butik är det i dagsläget inte möjligt att erbjuda ett större utbud online än i 

fysisk butik.  

 

“Det är ju ändå en tjänst vi utför. Som kund köper du dig tid och  

bekvämlighet genom onlinehandeln”. 

 - Ernst (2019) 

Att det personliga mötet som i fysisk butik skapar värde samt är en konkurrensfördel 

till stor del uteblir i och med onlinehandeln är enligt samtliga intervjupersoner en 

utmaning. Birgitta berättar att de försöker utnyttja det korta kundmötet som sker vid 

hemleverans eller varuutlämning till fullo för att på så vis ge kunden ett gott bemötande. 

David menar dock att om kunderna har förtroende för den fysiska butiken samt om den 

har ett gott rykte är det mer troligt att kunderna även handlar av dem online. Enligt Carl 

skapar onlinehandeln en annan typ av värde för kunden. Kunden slipper gå i butiken 

och sparar tid vilket skapar värde i form av mer tid för fritid och familj. Välplockade 

kassar och pålitliga leveranser anser han skapar ytterligare värde för kunden (Carl). 

Vidare nämner David vikten av att förmedla till kunden att det faktiskt är en tjänst de 

utför och att kunderna köper sig tid. Enligt Fredrik förstår kunderna sällan att det är en 

tjänst som ger mervärde. Vidare tror Fredrik att den fysiska butiken i framtiden 

kommer att verka mer som en destination och att besöket kommer vara en upplevelse 

med färskvaror, färdiga måltidslösningar, smakprover och dofter. Detta till skillnad mot 

onlinehandeln som han tror att på sikt kommer att verka som en plattform för basvaror 

(Fredrik).  

 

“Vi måste ta betalt för det på något sätt eftersom onlinehandeln är väldigt kostsam för 

oss. Men det är svårt att veta vilken pris kunden är villig att betala och samtidigt få ut 

önskad marginal”.  

- Carl (2019) 

Hur butikerna tar betalt för onlinehandeln skiljer sig. Flertalet intervjupersoner nämner 

att de lägger på ett generellt prispåslag online men hur påslaget används varierar. David 

nämner att prispåslaget i hans butik ligger runt fyra till åtta procent beroende på typ av 

livsmedel. De vanligaste varorna har inget påslag men prissättning online är enligt 

David en balansgång då de inte vill att kunderna som väljer att handla i den fysiska 
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butiken ska subventionera för onlinekunderna. Ernst och Gabriella poängterar att det 

finns en viss oro att kunden blir ännu mer prismedveten eftersom det är lättare att 

jämföra priser mellan butiker online. Carl nämner att de har valt att använda sig av 

prispåslaget som ICA Sverige tagit fram som ska ge butikerna en viss uträknad 

bruttovinst. Något som Carl poängterar inte fungerar då butiken inte får ut önskad 

bruttovinst och således täcks inte den tillkommande kostnaden för onlinehandeln. En 

av anledningarna till detta är kundernas förändrade köpbeteende online då de handlar 

mindre färskt vilket leder till att butiken får fel sortimentmix och därmed en sämre 

marginal (Carl). Dessutom köper onlinekunderna mer lågmarginalsprodukter jämfört 

med i fysisk butik vilket minskar marginalerna ytterligare (Fredrik).  

 

Fredrik uppger att han erbjuder samma pris online som i fysisk butik. Något han 

egentligen inte förespråkar eftersom inköpspriserna från ICA Sverige inte är lägre bara 

för att de ska säljas online (Fredrik). Carl funderar på att istället för att följa prisprofilen, 

erbjuda samma pris online som i den fysiska butiken och istället ta ut en avgift för 

ihopplockning. Genom att ta ut ett pris för plockningen av beställningen menar Carl att 

de kommer få en lönsamhet i onlinehandeln samtidigt som det “blir ett mer ärligt pris 

för kunden”. Vidare menar Carl att kunden mer förstår värdet av tjänsten om de också 

tar betalt för tjänsten. Gabriella nämner att de erbjuder samma pris online som i fysisk 

butik och menar att kunden jämför priserna frekvent. Hon upplever att konsumenterna 

uppskattar att de erbjuder samma prisbild och att konsumenterna förstår att butiken 

måste ta betalt för plock-och frakttjänsten (Gabriella). Carl poängterar att om 

plocktjänsten kostar 49 kronor och beställningen är på 500 kronor eller 1000 kronor, 

vilket är ett påslag på fem respektive tio procent, är det oavsett ett högre påslag än det 

dagens prissättning ger.  

 

Adam för andra resonemang och har valt att använda sig av ett prispåslag och ingen 

avgift för varken plockning eller hemleverans. Innan de valde denna prisstrategi tog de 

del av undersökningar som visade att sju av tio avbryter sin onlinebeställning när de 

ska betala extra för plockning och frakt. Prispåslaget varierar beroende på vilken tid och 

dag kunden vill hämta i butik eller få beställningen hemlevererad (Adam). Att avgifter 

skrämmer är även något som har noterats av David som har valt att ta ut en avgift för 

hemleverans men inte för upphämtning i butik. Varken Ernst eller Fredrik tar ut en 

avgift för att plocka ihop varorna vid utlämning i butik. Birgitta vars onlinehandel är 
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lönsam uppger att de utöver prispåslaget har en avgift för plockningen. Avgiften 

varierar i pris beroende på tid och dag. Hon upplever inte ett motstånd från kunderna 

utan att de förstår att det är en kostnad för butiken och att kunderna uppskattar tjänsten 

(Birgitta).  

 

Flertalet intervjupersoner uppger att de har en fast avgift på hemleveransen oavsett tid 

på dygnet. Birgitta nämner att de har valt ett annat sätt, där fraktavgiften istället 

varierar beroende på tid och dag. Anledningen till att de valt att ha olika avgifter är för 

att kunna styra beställningarna något och få kunderna att uppskatta flexibiliteten. 

Fredrik som uppger att de tar ut en fast avgift för hemleverans hade önskat att det var 

möjligt att ta ut olika avgifter baserade på postnummer då hans butik levererar till ett 

väldigt stort område och att det är svårt att täcka kostnaderna. Vidare nämner David att 

det finns vissa varugrupper som är priskänsliga och där kan inte priserna online vara 

högre än i butik eftersom kunderna vet vad de kostar.  

 

Tabell 3: Sammanställning av onlinehandeln 

 
 

4.4.2 Kundlojalitet och Kundkännedom  

 

“Det är lojalitetsbindande att hjälpa folk i vardagen”. 

- David (2019) 

Samtliga intervjupersoner menar att de har lojala kunder. Fredrik påpekar dock att hans 

butik generellt har färre stamkunder än vad en ICA-butik i allmänhet har. Största 

anledningen till detta är att det ligger vårdmottagningar i anslutning till butiken vilka 

drar en stor andel strökunder. Med grund i detta är det enligt Fredrik viktigt att vårda 

butikens utseende för att påverka de icke-lojala kunderna. Carl menar att det är svårt 

att ersätta en förlorad lojal kund om butiken har höga marknadsandelar. Lockvaror och 

kampanjer, bemötande av personalen, personlig marknadsföring, butikens intryck samt 

att “ge kunderna det lilla extra” är bland intervjupersonerna upprepade faktorer för hur 
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butiken erhåller lojala kunder. Adam berättar att de ger ut en gåva i veckan till kunder 

som handlat över 1200 kronor i tre månader och enligt Andreas fungerar detta då det 

varje vecka är över 50 procents inlösen på gåvorna och att detta drar kunderna till 

butiken. Birgitta påpekar även vikten av felfritt plockade kassar för att få kunderna 

nöjda och att återkomma. Enligt Adam är lojala kunder starkt bidragande till 

utvecklingen av butiken framåt eftersom de vågar säga vad de tycker och tänker, 

berättar vad de vill se i butiken samt ser till att butiken följer trender. Vidare menar 

Adam att seniorer är den mest lojala kundgruppen men även den grupp som mest 

frekvent uttrycker sitt missnöje samt att det är en priskänslig kundgrupp.  

 

“Vi kan inte strunta i någon kategori, vi måste nå ut till alla” 

- Carl (2019) 

Samtliga intervjupersoner använder sig av ICA-kortet vilket är ICA Sveriges centralt 

distribuerade lojalitetsprogram. Ernst menar att kunderna ofta drar sitt ICA-kort vilket 

bidrar med relevant statistik och information. ICA-kortet ger butikerna information om 

kundernas geografiska läge genom postnummer men inte information kring enskilda 

artiklar eller butiksspecifika köp då det endast är ICA Sverige som får ta del av 

kundernas köpbeteende (Carl). David menar att de riktar sin marknadsföring baserat 

på de områden de är starka inom eftersom det redan finns någon naturlig anledning för 

de kunderna att handla hos dem. Ur ICA-kortet kan även olika kundsegment utläsas 

baserat på inköpets karaktär. Utifrån intervjupersonernas svar används dessa segment 

i varierande mån. Flera intervjupersoner poängterar att de vill fånga alla kunder men 

att de samtidigt är måna om att veta vilken typ av kunder som besöker butiken. Carl 

menar att de inte aktivt segmenterar sina kunder men då den största kundgruppen är 

barnfamiljer faller det sig naturligt att rikta extra marknadsföring mot dem.  

 

Flertalet intervjupersoner påpekar att det är vitalt att de ser och når ut till alla 

kundgrupper och Carl nämner att de inte kan “strunta i någon kategori” då hans butik 

besitter marknadsandelar på 80 procent på sin ort. Flera intervjupersoner upplever att 

det alltid är lite motstånd från kunderna vid införandet av nya saker. Flertalet 

intervjupersoner tror att när onlinehandeln av dagligvaror sätter igång ordentligt 

kommer det gå snabbt och de anser därför att det är viktigt att vara med från början. 

Ernst menar att det är vitalt att vara först på den lokala marknaden för att få kunden 
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bekväm med just deras system och nämner att då “är det större chans att vi får en trogen 

kund”.  

 

Flera intervjupersoner menar att en anledning till varför de valde att implementera 

onlinehandel var möjligheten att nå ut till nya kunder. Ernst menar att matinköp är en 

stressfaktor och att onlinehandeln därmed kan erbjuda ett ökat mervärde till 

kundgrupper som barnfamiljer, pendlande arbetare samt turister. Carl menar att han 

avvaktade med implementeringen av onlinehandel eftersom butiken är belägen på en 

mindre ort och att e-handel skulle innebära kannibalism då det inte “finns så mycket mer 

att hämta”, med grund i butikens höga marknadsandelar. Dock menar Carl att 

onlinehandeln innebär en möjlighet att ta nya marknadsandelar i områden där det inte 

faller sig naturligt för invånarna att handla i hans butik. Fredrik upplever att hans butik 

inte har tappat befintliga kunder utan snarare fått nya i och med onlinehandeln där 

kommunen är en ny stor kund. Flera intervjupersoner menar att företag är en 

kundgrupp som har ökat i och med e-handeln och Daniella nämner att det är en 

önskvärd grupp då de inte är priskänsliga. Det har emellertid observerats att 

butiksprofilen Maxi generellt tappar kunder från den fysiska handeln till onlinehandeln 

och Carl nämner att de “inte vill flytta en lönsam kund till att bli olönsam bara för att få 

kunden att handla online”.  

 

4.4.3 Omnikanal 

ICA Sverige och butikerna själva erbjuder flera olika kanaler; hemsida, app, instagram, 

snapchat och facebook samt veckomail, reklamblad och andra pappersutskick (Carl; 

Fredrik). Enligt Carl finns det för många olika kanaler som inte är integrerade med 

varandra vilket skapar otydlighet samt sprider olika budskap. Vidare anser han att det 

finns för många sätt att kontakta butiken. Han belyser även problematiken kring att veta 

“var är kunden just nu” samt att olika ålderskategorier föredrar olika kanaler och att det 

i dagsläget är svårt för butiken att vara överallt (Carl). David menar att dagens kunder 

är mycket mer medvetna och att de kommer in i butiken betydligt mer pålästa än förr. 

Vidare uppgav flertalet intervjupersoner att de vid marknadsföring ofta inkluderar 

butikens egen personal för att göra den mer personlig. Adam menar att det är viktigt att 

de personer som kunderna ser i reklam och kampanjer även är de som kunderna möts 

av i butiken för att göra det mer personligt. 
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“Du är gluten och du är laktos men här har du ett erbjudande på en semla”. 

 - Andreas (2019) 

Personlig marknadsföring är enligt Andreas det största och mest vitala att tänka på, 

både nu och i framtiden. ICA-kortet möjliggör datainsamling av kundernas beteende 

vilket i sin tur möjliggör personaliserad marknadsföring. Andreas nämner ICA Sveriges 

satsning på det som internt kallas KL2020, Kundlojalitet 2020, vilket innebär att en ny 

plattform och “marknadshjärna” ska byggas. Den gamla kunddatabasen ska bytas ut 

mot en ny för att möjliggöra en mer personaliserad upplevelse för kunderna. Vidare 

nämner Andreas att den marknadsföring som ICA Sverige tidigare har satsat mycket 

pengar på, relationsmarknadsföring, i själva verket varit en form av 

massmarknadsföring där alla kunder har fått samma personliga erbjudande. I framtiden 

förväntas de personliga erbjudandena vara mer likt “mina varor” och således något som 

kunden gillar och faktiskt brukar köpa för att ge incitament till handel. Hans menar att 

ICA alltid ska upplevas relevanta i den unika enskilda kundupplevelsen. Andreas 

berättar att butiken inom kort kommer att installera nya skannrar för att underlätta den 

fortsatta utvecklingen av omnikanalsstrategi. Tanken med de nya skannrarna är att de 

integreras med ICA-appen. Vidare menar Andreas att “om några år kommer alla ha en 

röstassistent hemma” vilket han menar kommer att förändra kundbeteendet samt 

integrera kanalerna ännu mer.  

 

Adam nämner att de har en målsättning att generera en viss summa på gavlarna i 

butiken och att de noga överväger de varor som placeras på gavlarna. Kunderna 

bestämmer alltid vad de vill handla men Carl menar att butiken kan bestämma vad de 

ska äta genom att exponera varor på rätt sätt, vilket han menar inte är möjligt online. 

Flera intervjupersoner upplever svårigheter med hemsidan då innehållet till stor del 

utformas av ICA Sverige. David önskar att han kunde utforma hemsidan mer personligt 

och utifrån butikens uppbyggnad samt ha möjlighet att exponera marginalstarka varor 

mer. Vidare upplever Fredrik att det utifrån dagens hemsida är för svårt att styra 

kunden till de varor de vill sälja och att det inte går att exponera på samma sätt som i 

butik. Hans menar dock att det inte går att ha 1250 olika utseenden på hemsidan och att 

hemsidan därför måste hålla ett enhetligt koncept samt att olika lösningar kontinuerligt 

testas för att nå den optimala uppbyggnaden av hemsidan.  
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4.5 Sammanfattning av empiri 

Det går att konstatera att intervjupersonerna är engagerade i sina butiker och att 

intervjupersonerna upplever att det är en helt annan sak att äga sin butik än att vara 

anställd. Möjligheten att påverka sin och sina anställdas vardag och att kunderna känner 

av deras lokala förankring genom de anställdas motivation, det lokala sortimentet i 

butik samt det lokala engagemanget. Det lokala sortimentet som länge har varit det som 

gjort ICA-butikerna unika blir nu en utmaning eftersom det upplevs problematiskt att 

erbjuda det online. Ett återkommande svar bland intervjupersonerna kring vad som 

skapar värde för kunden är personalen. Denna konkurrensfördel uteblir till stor del i 

och med onlinehandeln vilket intervjupersonerna ser som en utmaning för 

relationsbyggandet. Lojala kunder anses vara starkt bidragande till utvecklingen av 

butiken eftersom de vågar säga vad de tycker och tänker samt berättar vad de vill se i 

butiken.  

 

Synen på relationen mellan ICA-handlarna och ICA Sverige skiljer sig åt mellan 

intervjupersonerna och beskrivs av David som “god med mycket spänst”. Där vissa 

upplever att ICA Sverige är en hjälpande hand och andra enbart ser ICA Sverige som en 

leverantör. Vidare beskrivs beslutsprocessen inom ICA-butikerna av samtliga 

intervjupersoner som kort. Beslutsprocessen inom ICA Sverige beskrivs däremot som 

något långdragen vilket leder till att ICA Sverige inte kan agera snabbt på förändringar. 

Vidare belyser en intervjuperson att de förtroendevalda till handlarrådet egentligen 

inte har så mycket att säga till om som ICA Sverige vill få det att framstå. En av 

anledningarna till att implementera onlinehandel var att vara etablerade när 

efterfrågan ökar. Att kunderna då har vant sig vid plattformen och således inte byter till 

en annan aktör. Det är enbart två butiker som uppger att onlinehandeln i dagsläget är 

lönsam och det finns en viss oro att onlinehandeln enbart flyttar de lönsamma kunderna 

i den fysiska butiken till onlinehandeln där de istället blir olönsamma. Flertalet 

intervjupersoner menar dock att onlinehandeln medför nya marknadsandelar och att 

detta också var en anledning till varför de implementerade e-handeln. Samtidigt 

förändras konkurrenslandskapet då butikerna oavsett profil, storlek och geografiskt 

läge blir helt jämlika för kunden vilket leder till att konkurrensen mellan ICA-butikerna 

ökar ytterligare.  
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Samtliga intervjupersoner uppger att de har en gemensam lagerhållning för både 

onlinehandeln och den fysiska handeln. Därför faller det sig också naturligt att de 

plockar onlinebeställningarna i butik. Det finns i dagsläget inget integrerat lagersaldo 

mellan den fysiska butiken och onlinehandeln vilket upplevs som problematiskt. Ingen 

av butikerna är ännu anslutna till en dark store och det råder en viss oro vad en dark 

store skulle innebära för butikernas försäljning. Olika leveransalternativ erbjuds där 

butikerna själva anpassar onlinehandelslösningen efter deras förutsättningar. 

Därigenom hanterar de utmaningen med last mile och last mile upplevs inte som ett 

större problem. Det råder konsensus gällande svårigheten att få lönsamhet i 

onlinehandeln. Butikerna har en utmaning i att förmedla till kunden att det är en tjänst 

de utför och vilket mervärde det ger konsumenterna. Det är således en tjänst de måste 

ta betalt för eftersom det innebär en kostnad för butiken. Även om flertalet butiker 

lägger på ett generellt prispåslag online samt kostnad för hemleverans täcker det inte 

kostnaderna för ihopplockning och frakt. Dessutom upplevs det som en utmaning att 

påverka konsumenterna online jämfört med den fysiska butiken. Slutligen går det att 

konstatera att det är svårt att förmedla samma budskap till kunderna i och med de olika 

distributionskanalerna. Intervjupersonerna önskar att de även kunde erbjuda 

konsumenterna ett likvärdigt utbud och pris oavsett val av kanal.  
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5. Analys  
I följande kapitel kommer det empiriska materialet förenas med de teoretiska 

utgångspunkterna för att besvara studiens syfte. Vidare är studiens syfte att undersöka 

och förklara upplevda möjligheter och utmaningar som har uppstått vid 

implementeringen av e-handeln och vilka möjligheter och utmaningar som fallföretaget 

upplever har påverkats av den decentraliserade styrningen. Slutligen berör analysen hur 

fallföretaget arbetar för att skapa en ekonomiskt hållbar affärsmodell.  

 

5.1 Organisation  

Styrningen inom ICA är både centraliserad och decentraliserad vilket har påverkat 

organisationen i allra högsta grad gällande möjligheter och utmaningar som har 

uppstått i och med e-handeln. Vidare har ICA en indirekt distributionskanal där 

försäljning sker via det Parment (2006) benämner som franchise och varje ICA-

handlare driver sin butik som om det vore sitt egna företag. Likaså använder butikerna 

ICAs varumärke, produkter och kunskap vilket enligt Coughlan et al. (2006) 

kännetecknar franchiseföretag. Trots den indirekta distributionskanalen nyttjar 

butikerna ICA Sveriges stordriftsfördelar genom bland annat gemensamma inköp och 

infrastruktur. Däremot sätter butikerna sina priser själva vilket Parment och Ottosson 

(2013) belyser som problematiskt då kontrollen av ICA Sverige minskar vilket kan 

påverka varumärket negativt eftersom en enhetlig bild av företaget försummas.  

 

Vidare menar Parment (2006) att franchise leder till kostnadsminimering för 

återförsäljaren då exempelvis lagerhållning och kundkommunikation flyttas över på 

franchisetagaren. Flertalet intervjupersoner belyser denna kostnadsaspekt och menar 

att ICA Sverige har avgifter för det mesta och att tjänsterna är kostsamma samt att det 

är ICA-handlarna som finansierar ICA Sveriges utveckling. Samtidigt anser 

intervjupersonerna att det inte hade varit möjligt att vara lika framgångsrik utan ICAs 

varumärke och dess stordriftsfördelar. Vidare upplever intervjupersonerna att den 

digitala plattformen och affärsstödet från ICA Sverige var en förutsättning för att de 

skulle kunna implementera e-handel. Även om samtliga ICA-handlare är tydliga med att 

deras ICA-butik är deras företag är de även noga med att förmedla att inget hade varit 

möjligt utan ICA Sverige, något som styrker Kotler och Kellers (2016) resonemang om 

att franchising gynnar båda parter.  
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Beslutsfattande  

ICA är relativt sena in i kampen om onlinekunderna och beslutsprocessen hade 

påskyndats om ICA Sverige hade fattat beslutet och att beslutet hade varit ett direktiv 

och inte en riktlinje. Däremot hade detta kunnat lett till att resultatet blivit sämre då 

ICA-handlare generellt inte föredrar att följa direktiv. Till en början ansåg ICA Sverige 

att alla butiker skulle implementera e-handel men flertalet ICA-handlare motsatte sig 

detta då de ansåg att de inte hade de verktygen som krävdes. Något som Anthony et al. 

(2014) belyser är en risk vid decentralisering då verksamhetsenheterna inte vet hur de 

ska implementera strategier som kommer från ledningen. Vidare framkommer det av 

samtliga intervjupersoner att beslutsprocessen inom ICA-butikerna är kort. När en 

möjlighet eller utmaning uppstår kan butikerna snabbt reagera på förändringarna 

vilket Mintzberg (1983) samt Jacobsen och Thorsvik (2014) anser är fördelen med en 

decentraliserad organisationsstruktur. Anthony et al. (2014) belyser att 

decentralisering bidrar till en effektivare allokering av resurser som ett resultat av 

snabbheten i beslutsfattandet vilket är något som framkommer av samtliga 

intervjupersoner. Fredrik belyser att han snabbt kan anställa mer personal eller öka 

leveranstiderna när onlinehandeln ökar vilket också är ett resultat av att det är han som 

äger butiken. Vidare anser Ernst att det är en förutsättning att kunna agera och fatta 

beslut snabbt eftersom det är han som är ytterst ansvarig för butikens framtid. Den 

empiriska datan stödjer således teorin om att decentraliserade organisationer är mer 

flexibla vid förändringar (Jacobsen och Thorsvik, 2014; Anthony et al., 2014).  

 

ICA Sverige är centraliserade och beslutsprocessen beskrivs som lång. Beslut 

koordineras nedåt i organisationen vilket enligt Mintzberg (1983) leder till att anställda 

längre ned i organisationen således får begränsat maktinflytande. Något som upplevs 

inom ICA där Ernst anser att ICA Sverige gärna vill få det att framstå som att ICA-

handlarna kan påverka besluten som fattas av ICA Sverige men att de i själva verket har 

ett begränsat maktinflytande. Däremot verkar handlarråden för att öka ICA-handlarnas 

inflytande på besluten. Att det ibland kan uppstå konflikter beror snarare på att ICA 

Sverige arbetar för kollektivet och att enskilda ICA-handlare i viss mån kan missgynnas. 

Denna aspekt har identifierats av flertalet intervjupersoner som ibland kan uppleva att 

vissa ICA-handlare ser till sitt eget bästa och inte ICA i helhet. Den empiriska datan visar 

således på att det råder en viss anspänning mellan ICA-handlarna och ICA Sverige vilket 

Parment (2006) inte anser är ovanligt förekommande inom franchiseorganisationer.  
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Målsättningar 

Södergren (1992) nämner att vid decentraliseringen ökar risken för kortsiktigt 

tänkande eftersom enheterna utvärderas på kortsiktiga finansiella mått. Detta står i 

kontrast till den information som framkommer under intervjuerna där flertalet 

intervjupersoner upplever att organisationen ICA är uthållig och att alla oavsett nivå 

inom organisationen tänker långsiktigt. Det är just denna uthållighet som upplevs 

särskilja ICA från andra dagligvaruhandelsaktörer. En anledning till att även de enskilda 

enheterna tänker långsiktigt kan vara att ICA-handlarna äger butikerna och är således 

ytterst ansvariga för dess ekonomi och framtid. Risken ligger således hos ICA-handlarna 

och ICA Sverige utvärderar inte butikerna i samma utsträckning som Södergren (1992) 

menar utan det är istället butikerna själva som utvärderar den dagliga försäljningen. 

Därigenom utvecklar vår empiriska data den befintliga teorin.  

 

Eftersom ICA-handlarna är de som är ytterst ansvariga för butikerna kan ICA Sverige 

fokusera på långsiktiga strategier och behöver således inte kontrollera den dagliga 

operativa verksamheten i samma utsträckning som enligt Anthony et al. (2014) hade 

varit fallet vid en centraliserad styrning. Vidare menar Södergren (1992) att 

gemensamma långsiktiga mål försummas i och med den decentraliserade styrningen. 

Den empiriska datan visar att butikerna ibland enbart ser till sitt eget bästa och inte vad 

som är bäst för ICA i helhet. Emellertid upplevs det att ICA-handlarna och ICA Sverige i 

stora drag har samma gemensamma mål bara att vägen dit är olika vilket således inte 

hämmar det långsiktiga målet. Olika tillvägagångssätt för att nå det långsiktiga målet 

kan ses som ett resultat av den innovativa kulturen vilket i sin tur kan antas generera 

ett bättre utfall. Detta då flera perspektiv har tagits i beaktande och vägen till det 

långsiktiga målet har anpassats efter butikens förutsättningar vilket ytterligare 

möjliggör en högre grad av motivation hos medarbetare. Vidare belyses det att nu när 

ICA Gruppen är börsnoterat har lönsamhetskraven ökat och det upplevs att det är ICA 

Sverige som försummar långsiktiga målsättningar för att nå det kortsiktiga målet vilket 

motsäger teorin och således ger teorin ett nytt perspektiv.  
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Konflikter och informationsutbyte 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) medför decentralisering en ökad risk för 

suboptimering vilket kan leda till interna konflikter. En avsaknad av ett 

helhetsperspektiv inom organisationen är utmaning som flertalet intervjupersoner har 

identifierat. Ernst nämner att han alltid tar de beslut som främjar hans butik och hans 

marknad vilket inte bara stärker Jacobsen och Thorsviks (2014) ovan nämnda 

resonemang utan även Parments (2006) teori om att flera ägare påverkar möjligheten 

till en enad organisation. När butikerna verkar för sitt eget bästa finns risken att ICA 

Sverige tappar kontroll vilket enligt Anthony et al. (2014) kan leda till en lägre 

lönsamhet för hela verksamheten. Det är således vitalt att ICA Sveriges strategier 

genomsyrar hela organisationen (Anthony et al., 2014) och att medlemmarna i 

distributionskanalen förstår varandras roll (Coughlan et al., 2006). En fungerande 

styrning blir enligt Parment (2006) synnerligen vital då ICA-butikerna innehar olika 

ägare med olika åsikter. Emellertid är detta något som inte får medhåll från Hans då han 

snarare anser att om ICA Sverige kontrollerar och har en allt för direkt styrning 

missgynnas ICAs organisation. Anthony et al. (2014) anser även att styrningen kan ses 

som en process där chefer, i detta fall ICA Sverige, influerar övriga i organisationen för 

att förbättra hela verksamhetens resultat. Därför kan det anses vitalt att inte kontrollera 

verksamheten i allt för hög grad utan att låta verksamhetsenheterna verka med ”frihet 

under ansvar” vilket stimulerar en lösningsorienterad kultur som i sin tur ökar 

lönsamheten. 

 

Flertalet intervjupersoner nämner att det ibland råder meningsskiljaktigheter mellan 

ICA-handlarna och ICA Sverige vilket enligt Parment (2006) inte är helt ovanligt i en 

franchiseorganisation. Något som inte är helt oförståeligt eftersom deras ekonomi 

påverkas av centrala investeringar i allra högsta grad. Risken för konflikter ökar 

eftersom aktörerna inom kanalen har olika ägare och att ICA Sverige inte har full 

kontroll över beslutsfattandet. Flertalet intervjupersoner upplever en “vi-och-dem”-

känsla vilket ICA Sverige vill motverka genom att tydliggöra att ICA Sverige finns för 

ICA-handlarnas skull och kan bidra med kunskap och stöd i den mån ICA-handlarna 

önskar. Att det snarare rör sig om ett ömsesidigt beroende av varandra och att det är 

det som gör ICA framgångsrikt. Informationsutbytet mellan ICA Sverige och ICA-

handlarna identifieras ibland som något begränsad och hade kunnat gynnats av en ökad 

kommunikation. Något som dock inte är helt enkelt eftersom information som påverkar 
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börsvärdet inte får delges aktieägare och därmed kan inte ICA-handlarna få ta del av 

informationen. Däremot försöker ICA Sverige hjälpa butikerna som drabbats av ett 

centralt (hemligstämplat) beslut negativt. Vår empiriska data visar således på att det 

råder en utmaning för ICA att hantera de interna konflikterna. 

 

Vidare upplever samtliga intervjupersoner att deras största konkurrent ofta är en 

annan ICA-butik. ICA Sverige kan på ett sätt motverka de interna konflikterna genom 

att bestämma över butiksetableringarna. Emellertid försvinner denna kontroll i och 

med e-handeln eftersom de geografiska barriärerna suddas ut. Nu konkurrerar de olika 

butiksprofilerna på samma villkor eftersom ICAs affärsidé är att alla ICA-handlare ska 

erbjudas samma chans och affärsmodellen kan därmed konstateras vara ett hinder för 

att lyckas fullt ut. Samtliga intervjupersoner uttrycker en oro över det förändrade 

konkurrenslandskapet och vad de nu ska konkurrera med sinsemellan. När ICA Sverige 

nu tappar kontrollen över den interna konkurrensen kan risken för konflikter som 

Anthony et al. (2014) nämner antas öka. Flertalet intervjupersoner uttrycker även en 

viss oro över att deras investeringar i e-handeln blir förgäves om en dark store byggs i 

deras närområde. En oro som inte hade uppstått i en helt centraliserad organisation, 

något som styrks av Zhang et al (2010) som menar att decentralisering kan leda till 

oenigheter i processer på grund av olika arbetslag.  

 

Lokalkännedom 

Enligt Kotler och Keller (2016) kan producenten öka sin ekonomiska lönsamhet genom 

franchisetagarens lokala kännedom vilket framkommer under intervjuerna som den 

stora anledningen till varför ICA är den största dagligvaruhandelsaktören i Sverige idag. 

Samtliga intervjupersoner upplever att de “känner kunden” eftersom de är ute i butik 

och knyter kontakt vilket även leder till att de fångar upp trender och kan erbjuda det 

kunden efterfrågar. En ökad lokalkännedom leder i sin tur enligt Södergren (1992) och 

Jacobsen och Thorsvik (2014) till en bättre kundkännedom och därmed 

marknadsmässiga fördelar. Att ICA-handlarna själva kan välja sortimentet i butikerna 

förutsätter en decentraliserad styrning där de har befogenhet att själva fatta beslut. 

Detta leder inte bara till att ICA-handlarna motiveras utan är en konkurrensfördel då 

butikerna kan erbjuda kunderna ett lokalt förankrat sortiment.  
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Att erbjuda ett lokalt utbud online identifieras däremot som en utmaning med 

onlinehandeln eftersom det råder en problematik med dagens datasystem enligt ICA-

handlarna. Något som enligt Hans är ett förlegat problem och fullt möjligt idag vilket 

snarare gör det till en möjlighet som går att konkurrera med även online. Detta tyder på 

att det råder en viss kommunikationsproblematik inom organisationen samt att den 

decentraliserade styrningen med det självständiga ägandet kan göra att en möjlig 

konkurrenskraft försummas. Problematiken kring kommunikationen kan också grunda 

sig i att ICA Sveriges stöd och kunskap delas med ICA-handlarna på deras premisser 

vilket således kan resultera i att butikerna kan gå miste om värdefulla insikter om de 

inte aktivt söker sig till ICA Sverige. Något som kan hämma organisationen i helhet. 

Södergren (1992) belyser att kunskapsdelning kan missgynnas i decentraliserade 

organisationer och vår empiriska data visar vikten av aktiv kommunikation mellan 

verksamhetsenheterna för att främja kunskapsdelningen sinsemellan vilket utvecklar 

teorin.  

 

Motivation  

En ökad motivation hos medarbetarna är något som både framkommer i empirin och 

teorin som positiv effekt av en decentraliserad styrning. Södergren (1992) nämner det 

ökade ansvaret på den operativa nivån som en anledning till att individens motivation 

ökar vilket också flertalet intervjupersoner lyfter fram. Vidare nämner Mintzberg 

(1983) att medarbetare som får mycket ansvar och befogenhet att fatta beslut i större 

utsträckning stannar kvar inom organisationen vilket är fallet för samtliga ICA-handlare 

som har intervjuats. De började som medarbetare i butiken och har sedan utvecklats 

inom organisationen till att bli ICA-handlare. Ett företag som främjar individers 

utveckling blir enligt Södergren (1992) också en attraktiv arbetsgivare. Dessutom 

nämner flertalet intervjupersoner att de upplever en stor skillnad med att äga sin butik 

jämfört med att vara anställd. De poängterar intresset och vikten av att ständigt 

utvärdera resultatet och att de följer butikens försäljning noggrant eftersom de är 

ytterst ansvariga.  

 

Södergren (1992) anser att decentralisering leder till en ökad medvetenhet gällande 

vad som driver intäkter och kostnader bland anställda på den operativa nivån. 

Möjligheten att införa lokala besparingsprogram och belöna personalen när målen nås 

leder till att de anställda blir mer motiverade att göra skillnad samt resulterar i en ökad 
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kostnadsmedvetenhet hos medarbetarna. Något som både gynnar den enskilda ICA-

butiken och ICA i helhet. Södergren (1992) belyser även att anledningen till den ökade 

kostnads- och intäktsmedvetenhet i decentraliserade organisationer är de anställdas 

ökade ansvarsfördelning och således ansvarstagande. Något som styrks av empirin då 

intervjupersonerna upplever att det är skillnad när det finns någon som är ytterst 

ansvarig för den operativa verksamheten. Detta är inte bara en konsekvens av 

decentralisering utan även från ägandeformen då ICA-handlarna driver sin butik som 

ett eget företag.  

 

Vidare menar Kotler och Keller (2016) att franchising ofta resulterar i mer motiverade 

medarbetare som agerar mer som entreprenörer än anställda. Den indirekta 

distributionskanalen bidrar även till en flexibilitet (Parment, 2006) vilket 

intervjupersonerna upplever som motiverande då de kan styra sin vardag. Samtliga 

intervjupersoner som är ICA-handlare upplever att deras engagemang i butiken gör 

skillnad för medarbetarna. Vidare belyser Hans att det är de ICA-handlare med störst 

engagemang som kommer få den mest lönsamma e-handeln vilket kan antas bero på att 

de är bland annat lösningsorienterade. Dessutom skapas en lösningsorienterad kultur 

där de anställdas egna initiativ främjas. Kates och Galbraith (2007) belyser även att den 

decentraliserade styrningen främjar kreativitet och utveckling. Något som tydligt går 

att se hos ICA-butikerna där de anställdas idéer förverkligas vilket också kan antas öka 

motivationen hos de anställda. Ernst identifierade ett behov av hemleverans av 

matkassar hos äldre människor långt innan onlinehandeln implementerades vilket är 

ytterligare ett exempel på hur den decentraliserade styrningen samt franchising 

främjar kreativa lösningar. Ett behov som identifierades och snabbt verkställdes genom 

en så kallad “varubuss”. Vidare får de anställda mer ansvar och vågar således tro på sina 

egna förmågor vilket även Kates och Galbraith (2007) anser påverkar innovationen 

positivt. Detta belyser även Birgitta som känner förtroende att våga tänka nytt och agera 

och det är därför butiken nu inför en “har-du-glömt-hylla” och jordgubbsförsäljning i 

anslutning till upphämtningen av onlinebeställningarna. Det empiriska materialet visar 

att en decentraliserad organisation där enheterna äger sig själva möjliggör utvecklingen 

av innovativa lösningar vilket styrker de resonemang som Kates och Galbraith (2007) 

för.  
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Utvecklingsmöjligheter och synergieffekter  

Södergren (1992) menar att decentralisering kan hämma viljan att investera i 

utvecklingsprojekt samtidigt som enheterna fortfarande vill ta del av resultatet. 

Intervjupersonerna uppger att de är företagare och således investerar de i sina egna 

butiker. Vidare betalar de avgifter till ICA Sverige om de vill ta del av exempelvis 

onlineplattformen. Adam nämner att de först tänkte investera i ett eget projekt men 

eftersom ICA Sverige tagit fram ett liknande koncept tog butiken del av ICA Sveriges 

lösning, ICA Pronto. Därmed drar butikerna nytta av de lösningar som tas fram centralt 

samtidigt som ICA Sverige får intäkter i form av avgifter från butikerna. Vidare belyser 

Södergren (1992) att en ytterligare risk vid decentralisering är en försämrad 

omvärldsbevakning. Även om flertalet av intervjupersonerna uppgav att de till en 

början var motståndare till onlinehandeln har de sakta men säkert istället börjat se 

möjligheterna som onlinehandeln innebär. Visserligen poängterar flertalet 

intervjupersoner att de helst såg att onlinehandeln inte existerade eftersom kunden är 

lönsammare i fysisk butik men att det är vitalt att hänga med i branschens utveckling 

och att det är viktigt att direkt få in kunden på deras plattform. 

 

Synergieffekterna som Södergren (1992) samt Kates och Galbraith (2007) menar kan 

utebli vid decentralisering undviker ICA genom att tillhandahålla exempelvis inköp, 

infrastruktur och marknadsföring centralt och ICA verkar mer som en direkt 

distributionskanal i dessa aspekter (Parment och Ottosson, 2013). Det empiriska 

materialet indikerar på att det är möjligt att förena en centraliserad enhet med flertalet 

decentraliserade enheter och således uppnå synergieffekter vilket också gör 

organisationen konkurrenskraftig. Genom att belysa dessa aspekter utvecklas 

Mintzbergs (1983) teori om att centralisering och decentralisering alltid står i kontrast 

till varandra. Empirin indikerar på att det är vitalt att hitta en balans mellan 

centralisering och decentralisering för att främja organisationens konkurrenskraft. 

Organisationsstrukturen kan således anpassas så att styrkorna ur respektive struktur 

utnyttjas, i denna kontext; stordriftsfördelar och lokalkännedom. 
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Tabell 4: Sammanställning av möjligheter och utmaningar  

 

 

5.2 Internt nätverk  

5.2.1 Lager  

Samtliga intervjupersoner för lager på samma sätt som innan implementeringen av 

onlinehandeln och butikerna har således ett gemensamt lager för den fysiska butiken 

och onlinehandeln något som Bendoly et al. (2005) benämner som integrerat lager. 

Således har lagerhållningskostnaderna (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013) inte 

påverkats då kostnaden är oberoende av volymerna. Bendoly et al. (2005) menar att 

integrerat lager bidrar med flera fördelar och synergier och det uppfattas som positivt 

av intervjupersonerna att varorna finns nära kunden. Dessutom finns flera medarbetare 

i butiken vilket möjliggör ökad kundservice. Wollenburg et al. (2018) belyser 

utmaningen med ett integrerat lager då den fysiska butiken och onlinehandeln 

konkurrerar om samma varor. Detta är även något som intervjupersonerna upplever 

som problematiskt då varorna som onlinekunderna beställt ibland hinner ta slut på 

butikshyllorna. Trots detta har onlinehandeln och butiksplocket i synnerhet lett till en 

ökad omsättningshastighet på butikshyllorna vilket både leder till minskade 

lagerföringskostnader (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013) samt en möjlighet för 

butikerna att alltid kunna erbjuda både de fysiska- samt onlinekunderna ett färskt 

sortiment. Wollenburg et al. (2018) belyser att kunderna erbjuds ett sortiment med 

längre hållbarhet när beställningen levereras direkt från dark store något som 

intervjupersonerna däremot inte har upplevt. Till följd av den ökade 

omsättningshastigheten i butiken får kunderna ett färskare sortiment även om 
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lagerhållningen är integrerad vilket motsäger det Wollenburg et al. (2018) belyser samt 

utvecklar det resonemang som Bendoly et al. (2005) för.  

 

Lagerhållningen av dagligvaror är enligt Wollenburg et al. (2018) en utmaning då de 

kräver olika temperaturzoner. Detta anses bland samtliga butiker inte som en större 

utmaning då de har löst problematiken genom att bygga ett specifikt lager i butiken där 

de färdigpackade påsarna förvaras i rätt temperatur i väntan på leverans. 

Temperaturzonerna inom lagerhållningen är således mer en fråga om ökade kostnader 

i och med tillbyggnaden och upplevs inte som problematiskt av intervjupersonerna. 

Flera intervjupersoner uppger att det skulle vara önskvärt med aktuella lagersaldon för 

onlinehandeln och enligt Abrahamsson (1993) underlättas kontrollen av lagersaldot av 

en centraliserad lagerhållning då det skapar ett jämnare och mer förutsägbart 

lagerflöde. Eftersom lagerhållningen för onlinehandeln är integrerad med den fysiska 

butikens lager är det inte möjligt att särskilja lagersaldot för de olika kanalerna och det 

kvarstår således en utmaning att säkerställa lagersaldot. Det finns idag inget system 

som känner av när kunden lägger en order online vilket upplevs som problematiskt och 

kan antas underlättas vid en centraliserad lagerhållning vilket styrker Abrahamssons 

(1993) teori.  

 

Idag finns det inte förutsättningar för att, som Abrahamsson (1993) förespråkar, helt 

centralisera lagerhållningen, med hänsyn till Sveriges låga befolkningstäthet och ICAs 

affärsmodell. I Stockholmsområdet finns däremot den befolkningstäthet som krävs och 

ICA Sverige har implementerat en dark store där. Vidare menar Abrahamsson (1993) 

att centraliserade lager kan erbjuda ett mer komplett sortiment vilket flertalet 

intervjupersoner upplever är fallet för ICA Nära-butikerna som är ansluta till dark store 

då de nu kan erbjuda ett lika stort sortiment som en ICA Maxi-butik. Det föreligger en 

oro bland flertalet intervjupersoner kring hur anslutning till dark store skulle påverka 

butikerna gällande både försäljning och vinstfördelning då det dessutom är ICA Sverige 

som äger dark storen. Flera intervjupersoner anser dock att dark store är den idealiska 

formen av lagerhållning vilket får medhåll av Wollenburg et al. (2018) som menar att 

lagerhållningen optimeras genom dark store. Detta då lagrets utformning kan anpassas 

efter en optimal plockningsprocess vilket dagens butikshyllor inte är. Vidare belyser 

Hans att dark store kan hantera en större volym än integrerade lager och att 

stordriftsfördelar möjliggörs vilket är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig på 



 

 69 

onlinemarknaden. Dessutom kan dark store innebära säkra kostnadsflöden för butiken 

då kostnaden är orderbaserad och risken flyttas således över på ICA Sverige.  

 

Tabell 5: Sammanställning av möjligheter och utmaningar 

 
 

5.2.2 Varuplockning  

Flera intervjupersoner anser att plockningsprocessen är komplex och att det är stor 

skillnad på onlinehandel inom dagligvaruhandeln och andra varugrupper. Wollenburg 

et al. (2018) nämner de olika temperaturzonerna samt det stora antalet varor i varje 

beställning som två av anledningarna till komplexiteten. För att hantera utmaningarna 

kring detta använder sig flertalet intervjupersoner av zon- och säkerhetsplock. 

Zonplocket säkerställer temperaturkedjan då varor med liknande egenskaper plockas 

och förvaras tillsammans och säkerhetsplocket ser till att rätt vara placeras i rätt kasse. 

Samtliga intervjupersoner plockar onlinebeställningarna direkt från hyllorna i den 

fysiska butiken vilket Wollenburg et al. (2018) menar minskar effektiviteten eftersom 

anställda då plockar upp varorna på hyllorna samtidigt som andra plockar ner dem, 

vilket befästs av samtliga intervjupersoner. Wollenburg et al. (2018) menar även att den 

operationella effektiviteten är låg i och med butiksplockning då produkterna i butiken 

bryts ner från hela pallar till enskilda produkter vilket emellertid även görs vid 

plockning på dark store och således kvarstår utmaningen. Vidare leder butiksplocket 

under dagtid till att kunderna och de anställda samsas om samma yta vilket gör 

plockningsprocessen mindre effektiv. En lösning på ineffektiviteten är att plocka 

onlinebeställningarna på natten, något som däremot kostar 70 procent mer vilket 

innebär att processen måste effektiviseras med 70 procent för att vara mer 

kostnadseffektiv.  
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Wollenburg et al. (2018) belyser två hybridvarianter av plockningsprocessen. Den 

första varianten beror på kundens val av leveranssätt, om kunden önskar upphämtning 

i butik plockas varorna i butiken och om kunden istället vill ha varorna hemlevererade 

sker plockningen på dark store. Att plocka i en dark store är enligt Wollenburg et al. 

(2018) effektivare då utformningen av lagret är optimerat vilket underlättar 

plockningen. Trots detta plockar samtliga intervjupersoner direkt från butikshyllorna 

vilket till stor del grundar sig i den decentraliserade styrningen. Det vanligaste 

leveranssättet enligt flertalet intervjupersoner upphämtning i butik och Wollenburg et 

al. (2018) menar då att onlinebeställningarna med fördel kan plockas i butik. Vidare kan 

den andra hybridvarianten av plockningsprocessen, där basvaror plockas centralt och 

färskvaror adderas i butiken, vara lösningen på både ekonomiska samt miljömässiga 

problem. Denna hybridvariant möjliggör även för butikerna att erbjuda det unika och 

butiksspecifika utbudet vilket skulle kunna öka både kundvärdet samt butikernas 

konkurrenskraft vilket ger Wollenburg et al. (2018) teori en ytterligare dimension. 

Detta skulle emellertid innebära längre ledtider för kunderna men Wollenburg et al. 

(2018) menar att de synergieffekter som uppstår när online- och butikslagret kan dra 

nytta av varandra leder till en högre kundservicenivå överlag.  

 

Tabell 6: Sammanställning av möjligheter och utmaningar  

 
 

5.2.3 Transport 

För att säkerställa både kvalitet och kontroll anser flertalet intervjupersoner att det 

optimala är att leverera onlinebeställningarna själva med egna anställda medan andra 

intervjupersoner upplever att de inte har kapacitet att kunna leverera alla beställningar 

på egen hand. Wollenburg et al. (2018) menar att leverera varorna själva ökar 

möjligheten för ökad kvalitetskontroll men flera intervjupersoner hävdar att outsourca 

transporten i stället gör att de kan fokusera på kärnverksamheten. Å andra sidan var 

det den personliga kontakten med kunderna som gjorde valet att leverera varorna med 

egna anställda självklart för flertalet intervjupersoner. Möjligheten att själva kunna 
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välja leveranssätt utifrån butikens unika förutsättningar möjliggörs av ICAs 

affärsmodell och är även en positiv effekt av den decentraliserade styrningen. Detta 

utvecklar även Jacobsens och Thorsviks (2014) befintliga teori kring decentralisering 

eftersom det belyser en positiv aspekt av att verksamhetsenheterna ser till sitt eget 

bästa och inte enbart suboptimering.  

 

Av de tillfrågade butikerna används bara en av de två former av hemleverans som 

Kämäräinen och Punakivi (2002) beskriver; leverans när kunden är hemma. Flertalet 

intervjupersoner tror emellertid att det andra leveransalternativet, när kunden inte är 

hemma, kommer att användas mer i framtiden. Något som både intervjupersonerna 

samt Kämäräinen och Punakivi (2002) anser ökar flexibiliteten. Det vanligaste 

leveranssättet är upphämtning av onlinebeställningarna i butiken av kunden vilket 

uppfattas som det mest kostnadseffektiva alternativet. Valet av leveranssätt skiljer sig 

åt baserat på bland annat butiksprofil samt om kunden befinner sig på landsbygden 

eller storstadsområde. Vidare nämner flertalet intervjupersoner vikten av optimala 

ruttplaneringar och att fylla lastbilarna samt att det är vitalt att få hållbarhet i 

leveranserna, både ekonomiskt och miljömässigt. I det empiriska materialet identifieras 

en önskan om att kunna anpassa avgiften för frakt efter postnummer. Genom detta 

skulle intäkterna för transporten täcka den verkliga kostnaden och således effektivisera 

last mile.  

 

Företagskunder har identifierats som ett lönsamt kundsegment och har ökat till följd av 

onlinehandeln. Dessa kunder är frekvent återkommande och bidrar med stora volymer 

vilket Vanelslander, Deketele och Van Hove (2013) anser är bidragande faktorer för en 

effektiv hemleverans. Detta då lastbilarnas fulla kapacitet utnyttjas vilket både är 

miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Dark store anses av flera intervjupersoner som 

den optimala lagerhållningen men det finns som tidigare nämnts endast förutsättningar 

för dark store i begränsade delar av landet. Med grund i detta samt Sveriges låga 

befolkningstäthet är det en ständig utmaning hur en effektiv last mile ska nås vilket även 

styrks av Wollenburg et al. (2018) som menar att dark store påverkar last mile positivt. 

I framtiden förväntas dark store kunna leverera varor till större områden än de i direkt 

anslutning med hjälp av spridningspunkter men utmaningen med en effektiv last mile 

kvarstår fortfarande för många butiker. Wollenburg et al. (2018) anser däremot att dark 

store kan leda till att både ledtiden och kostnaden ökar eftersom transportsträckan med 
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största sannolikhet blir längre när ett större område täcks. Även om 

transportsträckorna kan antas öka, kan en lastbil med fullt utnyttjad kapacitet och en 

optimal ruttplanering antas minska kostnaderna för last mile.  

 

Leveransalternativet där kunden själv hämtar sin onlinebeställning från butiken ger 

emellertid inte upphov till problem kring last mile. Vidare upplevs detta 

leveransalternativ som minst kostsamt för butikerna och kan således vara en lösning på 

utmaningen eftersom last mile sköts av kunden själv. Ett motargument till att helt 

utesluta hemleverans för att eliminera utmaningen kring last mile är den höga 

efterfrågan på hemleverans. Som tidigare nämnts belyser Wollenburg et al. (2018) 

ökade synergier mellan onlinelagret och butikslagret när onlinebeställningen plockas 

på båda lagrena vilket även flertalet intervjupersoner ser fördelar med då kunden kan 

ta del av det butiksspecifika sortimentet samtidigt som kostnaderna för butikerna 

minskar. Däremot anser Wollenburg et al. (2018) att två lager innebär att de interna 

transporterna kommer öka vilket även resulterar i ökade kostnader. Det är således 

vitalt att hitta en lösning som är anpassad efter butikens förutsättningar på den 

marknad de verkar på vilket inte hade varit möjligt vid en standardiserad lösning och 

centraliserad styrning. 

 

Tabell 7: Sammanställning av möjligheter och utmaningar  
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5.3 Kundrelation  

5.3.1 Kundvärde  

Kunderna upplevs generellt ha höga förväntningar på ICA gällande bland annat 

sortiment, service och tillgänglighet. Hallowell (1996) menar att det är kundens 

förväntningar som avgör hur mycket värde kunden upplever av köpet vilket ger ICA en 

möjlighet att skapa mervärde för kunden om de lyckas uppnå förväntningarna. Samtliga 

intervjupersoner upplever att det är god kundservice som skapar det främsta värdet för 

kunderna i den fysiska butiken vilket Anckar, Walden och Jelassi (2002) menar är ett av 

de viktigaste sätten att skapa värde på även inom dagligvaruhandeln online. Vidare 

menar intervjupersonerna att det är personalens bemötande som i den fysiska butiken 

skapar den goda kundservicen och således det främsta kundvärdet. Det upplevs 

däremot som en utmaning att skapa denna form av kundvärde online då stor del av det 

fysiska mötet uteblir. Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002) menar att en 

intresseväckande hemsida blir vital när det fysiska mötet uteblir, något som upplevs 

som en utmaning då valmöjligheterna vid utformningen av hemsidan är begränsad och 

det mesta online är standardiserat. Emellertid anser Melewar och Saunders (1998) att 

ett starkt varumärke och enhetlig marknadsföring inger förtroende hos kunden vilket 

kan ses som en fördel för den standardiserade hemsidan. Melewar och Saunders (1998) 

menar även att ett företags varumärke gynnas av en standardiserad marknadsföring 

vilket erhålls av ICA Sverige. 

 

Vidare menar Anckar, Walden och Jelassi (2002) att kunderna kräver en ny dimension 

av värde för att vara villiga att ge upp den traditionella dagligvaruhandeln vilket 

onlinehandeln upplevs skapa genom tidsbesparing och enkelhet. Detta styrks även av 

Verhoef och Langerak (2001) som identifierat dessa faktorer som värdeskapande 

online. Tidsbesparing och enkelhet bidrar även till en bekväm shoppingupplevelse 

vilket Anckar, Walden och Jelassi (2002) menar är ytterligare ett sätt att skapa värde 

på. Att butikernas hemsida till stor del är standardiserad och inte anpassad efter fysiska 

butikernas specifika upplägg kan enligt Anckar, Walden och Jelassi (2002) istället göra 

handlingen mer tidskrävande. Detta då kunderna inte hittar bland varorna vilket inte 

bidrar till den enkelhet och tidsbesparing som Verhoef och Langerak (2001) menar är 

värdeskapande online. En annan form av värde skapas värde genom välplockade kassar 

och pålitliga leveranser vilket är en form av värde som fås specifikt vid onlinehandel 

och kan ses som en ny dimension av värde (Anckar, Walden och Jelassi, 2002). Flertalet 
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intervjupersoner upplever att kunderna sällan inser att onlinehandeln av dagligvaror 

skapar ett mervärdet vilket enligt Anckar, Walden och Jelassi (2002) kan vara en 

anledning till att kunderna i hög grad fortfarande väljer den traditionella handeln. När 

kunderna däremot frekvent återkommer online indikerar empirin på att kunderna har 

förstått värdet och uppskattar tjänsten.   

 

Ett brett och specialiserat sortiment är ytterligare en vital värdeskapande faktor inom 

dagligvaruhandeln online enligt Anckar, Walden och Jelassi (2002) och det breda 

utbudet upplevs som en av ICAs viktigaste styrkor. Anckar, Walden och Jelassi (2002), 

Zhang et al. (2010) samt Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002) menar emellertid 

att aktörer borde erbjuda ett större utbud online vilket i detta fall inte är möjligt då 

samtliga plockar onlinebeställningarna direkt från butikshyllorna. Enligt flertalet av 

intervjupersonerna är situationen snarare tvärtom, att utbudet online är mindre än i 

den fysiska butiken men att ett likvärdigt utbud upplevs önskvärt. Butiksproducerade 

samt lokala varor anser samtliga intervjupersoner skapar värde för kunden och det är 

dessa varor som är en utmaning att erbjuda online och att de således främst återfinns i 

den fysiska butiken. Däremot belyser Gabriella att de erbjuder kunderna både ett lokalt 

sortiment samt butiksproducerade produkter online vilket enligt henne är det som 

skapar kundvärde och gör att kunden väljer att handla av just dem även online. Utöver 

lokala varor upplever samtliga intervjupersoner att lokal närvaro och engagemang är 

värdeskapande faktorer och att känslan av närhet är grundläggande för ICA.  

 

Anckar, Walden och Jelassi (2002) belyser även ett konkurrenskraftigt pris som en 

värdeskapande faktor för onlinehandeln av livsmedel. Baker (2000) menar även att pris 

är det vanligaste konkurrensmedlet inom dagligvaruhandeln men flera av 

intervjupersonerna upplever att det i ICAs fall inte alltid handlar om att ha det lägsta 

priset utan snarare rätt pris. Anckar, Walden och Jelassi (2000) menar att konsumenter 

generellt har en uppfattning om att det ska vara billigare att handla online. Detta står i 

kontrast mot den faktiska prisbilden där priserna är högre online jämfört med i den 

fysiska butiken i nästan samtliga butiker. Åsikterna kring vilken prissättning som är 

optimal varierar bland intervjupersonerna men majoriteten av intervjupersonerna 

nämner att de använder sig av prispåslag online. Vissa intervjupersoner upplever att 

avgifter för plockning och frakt skrämmer och att prispåslag är det optimala 

alternativet. Medan andra intervjupersoner upplever att kunden vill veta vad den 
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betalar för och således är avgifter för plockning och frakt den optimala prissättningen. 

Även om flertalet butiker använder sig av ett prispåslag skiljer sig påslaget och vilka 

varor som får ett annat pris vilket belyser problematiken kring vilken prissättning som 

är optimal. 

 

Prissättningen ska enligt Kotler, Armstrong och Parment (2017) avspegla kundernas 

upplevda värde i förhållande till företagets kostnader och önskade vinst. Med grund i 

aktörernas ökade kostnader samt mervärdet som uppstår i och med onlinehandeln kan 

en högre prisbild online antas motiverad enligt Kotler, Armstrong och Parment (2017). 

Utmaning att få kunderna att förstå mervärdet onlinehandeln genererar i kombination 

med den generellt lägre prisuppfattningen online gör det problematiskt att ha en högre 

prisnivå online. För att täcka kostnaderna för exempelvis leverans och plock behöver 

butikerna kunna ta betalt och således blir priset högre och/eller tillkommer en extra 

avgift. Flertalet intervjupersoner nämner att det är lättare för kunderna att jämföra 

priser online vilket gör dem mer prismedvetna vilket kan styrkas av Degeratu, 

Rangaswamy och Wu (2000) som menar att konsumenter är mer priskänsliga online än 

i fysisk butik gällande dagligvaror. Enligt Campo och Breugelmans (2015) minskar 

emellertid kundernas priskänslighet online i och med frekvent handlande och flera 

intervjupersoner upplever att när kunderna är vana och har förstått processen att 

handla dagligvaror online ökar möjligheten till en lojal kund. En central del i 

kundrelationsbyggandet är att onlinebeställningarna är av hög kvalitet och därmed 

korrekt plockade. Likaså upplevs det att kunderna återkommer när de insett att 

onlinehandeln sparar tid, är enkelt och bekvämt. Vidare upplever intervjupersonerna 

att de har frekvent återkommande kunder som är lojala till just deras butik och att dessa 

kunder är mindre priskänsliga jämfört med “nya” kunder vilket bekräftar Campo och 

Breugelmans (2015) teori.  

 

Tabell 8: Sammanställning av möjligheter och utmaningar 
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5.3.2 Kundlojalitet och Kundkännedom 

Samtliga intervjupersoner anser att de har lojala kunder eftersom deras kunder 

tenderar att återkomma, något som Dick och Basu (1994) anser indikerar på en lojal 

kund. Likaså upplever flertalet intervjupersoner att deras kunder har handlat i deras 

butik under flera år och således inte i större utsträckning påverkats av varken 

situationsrelaterade faktorer eller marknadsföringsaktiviteter vilket Oliver (1999) 

anser tyder på en lojal kund. Däremot nämner samtliga intervjupersoner att de 

använder sig av flertalet marknadsföringsaktiviteter för att belöna kundernas lojalitet 

vilket kan gör det svårt att särskilja kundens lojalitet utan aktiviteterna men anses inte 

ha en påverkan i denna kontext. Vidare nämner Adam att seniorer är den mest lojala 

kundgruppen men även den grupp som mest frekvent uttrycker sitt missnöje vilket 

Reinartz och Kumar (2002) anser kan vara en nackdel med lojala kunder, att de kostar 

mer i form av tid och engagemang än vad de genererar i intäkter. Det är emellertid inte 

något som upplevs som negativt utan att det istället leder till att butiken förbättras. 

Flertalet intervjupersoner upplever att det är det goda kundbemötandet som är 

anledningen till varför kunderna återkommer vilket skulle kunna vara ett resultat av 

den decentraliserade styrningen och den lokalkännedom som finns bland 

medarbetarna. Likaså att ICA-handlarna och butikscheferna är ute i den operativa 

verksamheten och skapar en relation med kunderna. Eftersom kundbemötandet 

minskar vid onlinehandeln poängterar flertalet intervjupersoner vikten av att 

maximera det korta fysiska mötet vid leverans av onlinebeställningarna samt att 

beställningarna är korrekt plockade vilket kan antas möjliggöra för ökad kundlojalitet i 

en onlinekontext. 

 

Samtliga butiker använder sig av det centralt framtagna ICA-kortet som är 

organisationens lojalitetsprogram där köp omvandlas till ackumulerade poäng vilket 

Gandomi och Zolfghari (2018) anser stimulerar återkommande köp. ICA-kortet bidrar 

med ökad kundkännedom och uppmuntrar kunden att återkomma genom att belöna 

kundens engagemang vilket bland annat Lewis (2004) och Dorotic, Bijmolt och Verhoof 

(2012) belyser är syftet med lojalitetsprogram. Vidare anser Meyer-Waarden och 

Benavent (2009) och Meyer-Waarden (2013) att effekten av lojalitetsprogram inom 

dagligvaruhandel går att ifrågasätta vilket inte upplevs av intervjupersonerna som bara 

ser fördelar med ICA-kortet. Även om ICA-kortet enbart innefattar monetära belöningar 

i form av rabatter och bonuscheckar och inte icke-monetära belöningar vilka Meyer-
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Waarden och Benavent (2009) och Meyer-Waarden (2013) förespråkar. Dorotic, 

Bijmolt och Verhoof (2012) belyser att lojalitetsprogram leder till att den 

genomsnittliga konsumtionen hos företaget ökar vilket samtliga intervjupersoner 

upplever.  

 

En ökad konsumtion är även något som Srinivasan, Anderson och Ponnavolus (2002) 

anser är ett resultat av en ökad kundlojalitet. Intervjupersonerna uppger att 

lojalitetsprogrammet ökar kundkännedomen markant då de exempelvis får tillgång till 

kundernas mest köpta varor och kan därmed anpassa erbjudandet efter det. Något som 

Berman (2006) anser är den typ av lojalitetsprogram som har störst potential att 

generera återkommande kunder. Emellertid upplevs det att ICAs marknadsföring ser 

likvärdig ut till alla medlemmar och att det snarare rör sig om 

transaktionsmarknadsföring än relationsmarknadsföring. Den nya databasen och 

satsningen KL2020 kommer inom en snar framtid möjliggöra en mer personifierad 

upplevelse för kunderna. Genom relationsmarknadsföringen växer en ny form av 

lojalitetsprogram där upplevelsen blir ännu mer personifierad vilket enligt Meyer-

Waarden (2013) ökar kundlojaliteten ytterligare. Genom den nya kunddatabasen kan 

en ytterligare form av lojalitetsprogram genereras där medlemmen får erbjudanden på 

vad den ”borde vara intresserad av”.  

 

Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002) belyser möjligheterna med onlinehandeln 

där datasystemet känner igen kunden och kan individanpassa erbjudandet vilket 

flertalet intervjupersoner även upplever som en möjlighet med onlinehandeln och kan 

öka antalet återkommande kunder. Berman (2006) belyser även möjligheten att kunna 

uppmuntra kunden som vanligtvis handlar i den fysiska butiken att handla online vilket 

ingen av intervjupersoner i dagsläget aktivt arbetar med. De för snarare resonemang 

om att de inte vill flytta en lönsam kund till att bli olönsam bara för att få kunden till 

ytterligare en kanal. Däremot skulle de nya kunderna som onlinehandeln har bidragit 

med kunna vara ett segment att aktivt arbeta mot för att få dem att 

kompletteringshandla i den fysiska kanalen för att öka lönsamheten och ta en större 

andel av konsumentens varukorg. Enligt Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002) 

kan företag även ge incitament till kunden att handla igen via exempelvis mailutskick 

något som flertalet intervjupersoner uppger att de kan bli bättre på.  
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Som tidigare nämnts innebär onlinehandeln en utmaning då de redan priskänsliga 

kunderna kan jämföra priserna mellan olika aktörer vilket Srinivasan, Anderson och 

Ponnavolu (2002) anser sätter lojaliteten på prov. En utmaning som upplevs kommer 

öka i takt med antalet prisjämförelsesajter. När kunden frekvent återkommer online 

och har insett mervärdet ökar däremot kundernas betalningsvilja vilket både 

Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002) och Campo och Breugelmans (2015) 

belyser. Vidare poängterar Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002) vikten av att 

kunden hålls informerad om produkternas tillgänglighet och orderstatus för att ge 

kunden en smidig shoppingupplevelse. Något som däremot upplevs som problematiskt 

då ett lagersaldo i dagsläget inte existerar för onlinekunderna. Detta försvårar 

skapandet av en smidig shoppingupplevelse som Srinivasan, Anderson och Ponnavolu 

(2002) och Anckar, Walden och Jelassi (2002) förespråkar. Något som Abrahamsson 

(1993) anser hade förenklats vid en centraliserad lagerhållning då kontrollen över 

lagersaldot ökar vilket således är en utmaning i dagsläget då samtliga butiker innehar 

ett integrerat lager.  

 

Enligt Elinder (1993) och Meyer-Waarden (2007) leder denna kundkännedom till 

strategiska fördelar som bland annat möjliggör segmentering samt identifiering av de 

mest lönsamma kunderna. Ingen av intervjupersonerna uppger att de aktivt 

segmenterar sina kunder utan att de vill nå ut till alla. Flertalet intervjupersoner 

upplever däremot att barnfamiljer är den största kundgruppen och att det därmed faller 

sig naturligt att rikta marknadsföringen något mer mot dem. Vidare nämns det att 

lojalitetsprogrammet och onlinehandeln möjliggör identifieringen av lönsamma 

kunder. Likaså identifieras inom vilka postnummer som butiken har höga 

marknadsandelar och David uppger att de aktivt riktar sin marknadsföring till dessa 

områden då det redan finns en naturlig anledning för kunderna att handla av dem.  

 

Företagskunder är enligt flera intervjupersoner en önskvärd kundgrupp som har ökat i 

och med onlinehandeln då de inte upplevs inte som priskänsliga samt beställer stora 

volymer. Flertalet intervjupersoner nämner att de aktivt marknadsför sig mot 

företagskunder vilket skulle kunna vara ett resultat av den decentraliserade styrningen 

och ägandeformen. Detta då decentralisering enligt Södergren (1992) samt Jacobsen 

och Thorsvik (2014) bland annat leder till ökad lokalkännedom vilket leder till att de 

anställda vet vilka företag som kan vara av intresse. Vidare motiverar en ökad 
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ansvarsfördelning de anställda till att aktivt söka efter potentiella kunder. Likaså menar 

Södergren (1992) att anställda får en ökad medvetenhet om vad som driver intäkter 

och till följd av detta kan de bli mer motiverade att arbeta för att butiken ska bli så 

lönsam som möjligt. En kundkännedom medför möjligheter med onlinehandeln då 

butikerna kan nå ut till nya kunder och därmed öka sina marknadsandelar. Dessutom 

möjliggör onlinehandeln för nya kunder i geografiska områden som vanligtvis inte 

handlar i den fysiska butiken vilket uppges som en av anledningen till valet att 

implementera e-handeln.  

 

Tabell 9: Sammanställning av möjligheter och utmaningar 

 

 

5.3.3 Omnikanal 

Att skapa integrerade kanaler upplevs av samtliga intervjupersoner som en utmaning. 

Syftet med omnikanaler är enligt Pophal (2015) att kunderna ska erbjudas en sömlös 

upplevelse. Något som upplevs problematiskt då flera kanaler lätt skapar en otydlighet, 

sprider olika budskap och att alla kunder inte nås av samma information. Något som 

tyder på att kanalerna i dagsläget inte innehar en hög grad av integration. Zhang et al. 

(2010) menar även att en decentraliserad organisationsstruktur kan leda till 

inkonsekvent kundbemötande på grund av bristande samordning av 

marknadsföringsaktiviteter. Veckans kampanjvaror och “mina varor” är centralt 

framtagna och kunden möts således av samma erbjudande oavsett kanal i denna aspekt. 

     

Emellertid visar den empiriska datan till stor del en avsaknad av omnikanalsstrategier 

och en svårighet att erbjuda kunderna ett enhetligt erbjudande oavsett kanal. Flertalet 

intervjupersoner önskar att de kunde erbjuda onlinekunderna samma sortiment som i 

fysisk butik men menar att det föreligger svårigheter kring det stora antalet artiklar som 
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återfinns i butik. Något som styrker Anckar, Walden och Jelassi (2000) teori om att 

kanalerna har olika förutsättningar där de dock menar att den fysiska butiken har sämre 

förutsättningar att erbjuda ett fullskaligt sortiment vilket utvidgar teorin. Likaså menar 

Zhang et al. (2010) att sortimentet online bör vara större än i den fysiska butiken 

eftersom de inte är begränsade till yta vilket inte är möjligt då samtliga butiker plockar 

onlinebeställningarna i butik. För att främja alla kanalers försäljning och se till att 

kunden handlar av just deras företag förespråkar Zhang et al. (2010) ett integrerat 

lagersystem mellan kanalerna vilket ICA som tidigare nämnts i dagsläget inte har. Detta 

är något som är problematiskt och svårt att hitta en lösning på så länge onlinekunden 

samsas om samma varor som den fysiska kunden.  

 

Zhang et al. (2010) menar att en decentraliserad organisation främjar ett anpassat 

sortimentet till den lokala marknaden vilket flertalet intervjupersoner motsätter sig då 

de snarare upplever det problematiskt att erbjuda lokala och butiksproducerade 

produkter online. Däremot erbjuder Gabriella sina kunder både lokalt och 

butiksproducerade produkter vilket ökar butikens konkurrenskraftighet. De butiker 

som är anslutna till dark store-lösningen kan även de erbjuda butiksproducerade 

produkter men det leder även till att alla ICA-butiker kan erbjuda den andre butikens 

egenproducerade produkter vilket kan antas minska den enskilde butikens unika 

konkurrenskraft. Vidare belyser Zhang et al. (2010) en ökad risk för interna konflikter 

i decentraliserade organisationer vilket går att se i Stockholmsområdet där en ICA Nära 

ansluten till dark store konkurrerar på lika villkor online som en ICA Maxi och erbjuder 

ett lika stort sortiment. ICA Nära uppfattas därmed ha allt att vinna då onlinekunderna 

inte besöker den fysiska butiken i vanliga fall utan att deras marknadsandelar har ökat 

markant utan en betydande kostnad. 

 

Vissa intervjupersoner upplever att kunderna har flyttats från den fysiska butiken till 

onlinehandeln medan andra upplever att onlinehandeln snarare har medfört nya 

kunder och ökade marknadsandelar. Det kan därför antas att vissa butiker har drabbats 

av det Verhoef, Kannan och Inman (2015) kallar kannibalisering vilket upplevs som 

problematiskt då den fysiska kunden är mer lönsam än onlinekunden. Flertalet 

intervjupersoner vars butik är belägen på en ort där onlinehandeln ännu inte tagit fart 

uppger att de ville vara först på sin marknad. Detta för att få kunden bekväm med deras 

plattform innan andra aktörer äntrar marknaden samt att onlinehandeln möjliggör nya 
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marknadsandelar. Däremot menar Min och Wolfinbarger (2005) att aktörer inte alltid 

behöver dra nytta av att vara “first mover” och att det inte behöver resultera i varken 

ökad marknadsandel, högre marginaler eller högre effektivitet av marknadsföring 

jämfört med de aktörer som äntrar en etablerad marknad. Något som i dagsläget är 

svårt att uttala sig om eftersom dessa butiker nyligen implementerat e-handel.  

 

Grewal et al. (2010) nämner vikten av att företag har i åtanke vid prissättning hur 

onlinekanalen och den fysiska kanalen påverkar varandra samt hur kunden uppfattar 

prisbilden. Detta upplevs av intervjupersonerna som vitalt och att de fysiska kunderna 

inte ska subventionera för onlinekunderna. Däremot är det enbart två av sju butiker 

som erbjuder samma prisbild online som i fysisk butik. Kunderna upplevs som 

prismedvetna, jämför priser frekvent och således måste priserna vara densamma. Å 

andra sidan önskar vissa intervjupersoner en högre prisbild online för att täcka de 

ökade kostnaderna som onlinehandeln medför. Detta belyser Grewal et al. (2010) teori 

om att det gäller att hitta en balans av konsumenternas prisförväntningar och kanalens 

kostnadsstruktur. Något som varken underlättas av aktörernas kostnadsstruktur där de 

fysiska butikerna står för onlinehandelns tillkommande kostnader eller att kunderna 

har en uppfattning om att det ska vara billigare eller åtminstone samma pris online 

vilket flertalet intervjupersoner och Anckar, Walden och Jelassi (2002) belyser som 

problematiskt.  

 

Yrjölä, Saarijärvi och Nummela (2018) menar att ett av omnikanalsstrategins viktigaste 

kännetecken är en personlig köpupplevelse vilket förverkligas genom exempelvis 

individanpassade erbjudanden. Något som upplevs som det mest vitala för att vara 

konkurrenskraftig både nu och i framtiden. ICA-kortet möjliggör insamling av data till 

kunddatabasen vilket Verhoef, Kannan och Inman (2015) anser är en viktig byggsten i 

en omnikanalsstrategi. Vidare förs det ett arbete med att integrera butikens skannrar 

med ICA-appen vilket ytterligare integrerar kanalerna samtidigt som köpupplevelsen 

blir mer personlig. Flertalet intervjupersoner nämner att de inkluderar butikens egen 

personal i marknadsföringen. Genom detta möts kunden av samma butiksmedarbetare 

oavsett vilken kanal de besöker vilket enligt Pophal (2015) skapar en enhetlig bild av 

butiken.  
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Vidare skapas en enhetlig bild av ICA genom att hemsidan i stort sett ser lika ut 

oberoende vilken butik kunden väljer att handla ifrån online. Något som Hans upplever 

som viktigt för att skapa ett enhetligt koncept samt för att det ska vara tekniskt 

hanterbart. Hemsidan är dock inte uppbyggd på samma sätt som den fysiska butiken 

och således får inte kunden en likvärdig upplevelse online som i fysisk butik (Pophal, 

2015). Flera intervjupersoner upplever svårigheter i att påverka kunden online då 

innehållet styrs av ICA Sverige. De kan varken exponera de varor som de vill eller göra 

hemsidan mer personlig och butiksspecifik vilket försvårar möjligheten att ge en 

enhetlig bild av butiken och hemsidan. Den standardiserade hemsidan och den lokala 

förankring som ICA-butikerna innehar står således i konflikt med varandra. 

Standardisering av hemsidan ger en enhetlig bild av ICA men inte en enhetlig bild av de 

enskilda butikerna och hemsidan. Dessutom är det en utmaning att skapa en enhetlig 

shoppingupplevelse online eftersom butikerna själva väljer sortiment, pris och avgifter 

vilket inte bara är problematiskt för de enskilda butikerna utan bidrar även till en 

heterogen bild av ICA. Det kan därför antas vara en utmaning för ICA som helhet att 

skapa ett omnikanalserbjudande då hela affärsmodellen bygger på ett lokalt anpassat 

erbjudande genom en indirekt distributionskanal med flera ägare. Därför kan det antas 

vara mer gynnsamt för butikerna att fortsätta vara lokalt förankrade även om ICA som 

helhet inte uppfattas som enhetligt för kunden då den lokala förankringen är ett av ICAs 

kännetecken.  

 

Tabell 10: Sammanställning av möjligheter och utmaningar 
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6. Slutsatser och vidare forskning 

I det avslutande kapitlet besvaras studiens syfte med hjälp av forskningsfrågorna. Vidare 

presenteras vilka implikationer studiens resultat kan ha för företag som både är 

decentraliserade och/eller verksamma inom dagligvaruhandeln. Slutligen presenteras 

förslag på vidare forskning inom området.  

 

6.1 Slutsatser 

6.1.1 Möjligheter och utmaningar som uppstått i samband med e-handeln  

E-handel med dagligvaror är en komplex process med många artiklar och 

temperaturkrav. En av de främsta utmaningarna med onlinehandeln är den ökade 

konkurrens som uppstår. När kunderna nu kan beställa sin mat hemifrån spelar 

geografiskt läge, butikernas anseende och öppettider inte lika stor roll längre. Kunderna 

kan även lättare jämföra aktörerna med varandra online vilket förväntas bli en större 

utmaning för butikerna i takt med att allt fler prisjämförelsesajter introduceras. 

Emellertid innebär onlinehandeln en möjlighet att öka marknadsandelarna när de nu 

kan nå ut till nya områden och kunder. Andelen företagskunder är en grupp som har 

ökat markant för flertalet intervjupersoner. Vidare har de butiker som upplever en 

lönsamhet i onlinehandeln en stor försäljningsandel till just företagskunder vilket till 

viss del kan förklaras av avsaknaden av priskänslighet men även på grund av de stora 

volymerna. 

 

Hur aktörerna ska prissätta och ta betalt för e-handelstjänsten är en generell utmaning. 

Kunderna inser sällan det ökade mervärdet av onlinehandeln och är därmed inte villiga 

att betala för de ökade kostnader som uppstår för plockning och transport. Hur 

aktörerna väljer att sätta sina priser varierar men olika varianter av prispåslag i 

kombination med avgift för leverans är den vanligaste metoden. Däremot anser vissa 

intervjupersoner att kunderna vill ha ett ärligt pris och de använder sig därmed inte av 

prispåslag utan en avgift för frakt och plock. Då en stor del av kundvärdet uppstår i det 

fysiska mötet i butiken är det vid onlinehandel viktigt att ta vara på det korta möte som 

uppstår vid leveransen. Vid plockning direkt från butikshyllorna ökar 

omsättningshastigheten på varorna vilket möjliggör för butikerna att alltid erbjuda ett 

färskt sortiment vilket i sin tur ökar kundvärdet. Att lönsamma kunder flyttas från den 

fysiska butiken och börjar handla online är en utmaning och det föreligger därmed en 

oro kring kannibalisering. Däremot uppstår det en möjlighet för aktörerna att få 
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kunderna att handla i flera kanaler. Att individanpassa erbjudanden sker emellertid 

lättare online då varor som tidigare köpts är smidiga att beställa igen. Detta möjliggör 

för aktörerna att styra kunden till återkommande köp samt bidrar till den tidsbesparing 

och enkelhet som skapar värde online. 

 

En utmaning för aktörerna i och med onlinehandeln och Sveriges låga befolkningstäthet 

är att få till en effektiv last mile. Att anpassa fraktavgiften efter postnummer identifieras 

som en möjlig lösning på problemet. Dock är hämtning i butik idag det vanligaste 

leveranssättet på landsbygden vilket inte ger upphov till problematik kring last mile och 

i storstadsområden finns förutsättningar för dark store vilket anses underlätta för en 

effektiv last mile. En utmaning kring butiksproducerade varor vilka anses 

värdeskapande och en konkurrenskraft uppstår emellertid vid användandet av dark 

store då det butiksspecifika sortimentet blir tillgängligt för alla butiker. En 

hybridvariant möjliggör ökat värdeskapande; butikerna behåller dess konkurrenskraft 

samt kan dra nytta av synergieffekterna som uppstår mellan lagren. Vidare är butikerna 

inte byggda för varuplockning vilket gör plockprocessen ineffektiv när varorna plockas 

upp och ner. Dessutom innebär butiksplock att de fysiska- och onlinekunderna 

konkurrerar om samma varor vilket försvåras av att det idag inte finns något integrerat 

lagersystem mellan kanalerna. En lösning på utmaningarna kring butiksplock kan vara 

att plocka på natten för att effektivisera processen vilket förvisso är mer kostsamt men 

kan leda till ökat kundvärde.  

 

6.1.2 Möjligheter och utmaningar som uppstått i samband med e-handeln på grund av 

den decentraliserade styrningen 

Butikerna drar nytta av stordriftsfördelar och kunskap från ICA Sverige samtidigt som 

de har den lokala förankringen vilket har gjort dem konkurrenskraftiga även på 

onlinemarknaden. Att det lokala sortimentet även finns att tillgå online antas ha gett ett 

ökat kundvärde vilket har möjliggjorts av den decentraliserade styrningen och 

franchiseägandet. Likaså kan butikerna erbjuda butiksproducerade produkter vilket 

gör att kunden möts av samma erbjudande online som i fysisk butik. Å andra sidan är 

det just detta som blir problematiskt för de butiker som är anslutna till dark store-

lösningen eftersom deras produkter blir tillgängliga för alla ICA-butiker. Genom e-

handeln suddas de geografiska barriärerna ut och konkurrensen mellan ICA-butikerna 

ökar ytterligare. Dark store möjliggör en högre grad av effektivitet gällande 
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lagerhållning och plockning. Däremot identifieras en oro bland intervjupersonerna hur 

detta kommer påverka butikernas försäljningen och hur vinstfördelningen ska gå till då 

dark storen ägs av ICA Sverige. Den decentraliserade styrningen försvårar således 

möjligheten till centraliserade lager för onlinehandeln. 

 

Vidare har den decentraliserade styrningen möjliggjort att butikerna kan välja 

onlinehandelslösningar efter deras förutsättningar vilket inte hade varit möjligt vid en 

standardiserad lösning. Genom detta kan butikens egna medarbetare leverera 

onlinebeställningar vilket ökar chansen till lojala kunder genom att kunden möts av 

samma medarbetare som i den fysiska butiken. Något som dessutom främjar en enhetlig 

bild av butiken. Den standardiserade hemsidan och den lokala förankring som ICA-

butikerna innehar står i konflikt med varandra. Standardisering av hemsidan ger en 

enhetlig bild av ICA men inte en enhetlig bild av de enskilda butikerna och hemsidan. 

Dessutom är det en utmaning att skapa en enhetlig shoppingupplevelse online eftersom 

butikerna själva väljer sortiment, pris och avgifter vilket inte bara är problematiskt för 

de enskilda butikerna utan bidrar även till en heterogen bild av ICA. Teorin förespråkar 

att utbudet online ska vara större jämfört med i fysisk butik vilket inte är möjligt i 

dagsläget eftersom plockningen sker i butik och samtliga butiker erbjuder snarare ett 

mindre utbud online än i fysisk butik. Det är således påtagligt att det är en utmaning för 

ICA att bygga upp ett omnikanalserbjudande.  

 

Onlinehandeln har medfört ökat kundvärde exempelvis i form av tillgänglighet och 

tidsbesparing. Något som underlättas av den decentraliserade styrningen då butikerna 

är flexibla och enkelt kan öppna och stänga leveranstider. Flexibiliteten möjliggörs även 

av den korta beslutsprocess som finns inom butikerna då dagliga beslut fattas utan ICA 

Sveriges inblandning. Detta identifieras ha skapat en lösningsorienterad kultur där 

medarbetarna tar ansvar vilket även gjort verksamhetsenheterna mer 

kostnadsmedvetna. Vidare upplever intervjupersonerna en hög grad av motivation 

vilket kan antas vara en följd av att det ökade ansvarstagandet och möjligheten att 

påverka. Däremot upplever vissa intervjupersoner ett begränsat inflytande över 

besluten som fattas inom ICA Sverige vilket tyder på en anspänning som är vanligt 

förekommande i indirekta distributionskanaler med olika ägare. Det är därmed en 

utmaning att få med alla på samma bana och risken för konflikter ökar då butikerna 
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främjar det som är bäst för sin butik vilket leder till att helhetsperspektivet ibland 

försummas och missgynnar ICA som helhet.  

 

Det identifieras som vitalt att ICA Sverige finns för butikerna om de önskar men att 

butikerna vill styras som egna företag och att riktlinjer därmed förblir riktlinjer och inte 

direktiv. Vidare anser samtliga ICA-handlare att det är skillnad på att vara anställd och 

att äga själv vilket resulterat i en ökad motivation och en innovativ anda. 

Företagskunder har som tidigare nämnts identifierats som en ny och lönsam 

onlinekund. Detta kan ha underlättats av att medarbetarna aktivt arbetat med att 

komma i kontakt med företagskunder vilket kan vara ett resultat av att medarbetarna 

är motiverade, får stort ansvar och besitter en lokalkännedom. Slutligen kan det antas 

att den decentraliserade styrningen möjliggör ökade marknadsandelar och ett nytt 

kundsegment. 

 

6.1.3 Hur den decentraliserade dagligvaruhandelsaktören arbetar för att skapa en 

ekonomiskt hållbar affärsmodell 

Flertalet ICA-handlare nämner att de som ägare av butiken är ytterst ansvariga för 

butikens ekonomi och framtid och att det därmed är vitalt att tänka långsiktigt. Det finns 

enligt dem en uthållighet inom ICAs organisation som till stor del påverkas av 

franchiseägandet och att ICA Sverige låter handlarna ansvara över sina egna butiker. 

Detta tillåter även ICA Sverige att tänka långsiktigt vilket bidrar till uthålligheten inom 

hela organisationen som är vital för att verksamheten ska må bra på sikt. Motiverade 

medarbetare och engagemang är ytterligare en bidragande faktor till en ekonomiskt 

hållbar affärsmodell. Motiverade medarbetare är med och skapar nya och kreativa 

lösningar vilket främjar både butikens samt hela ICAs utveckling då ICA Sverige enligt 

intervjupersonerna uppskattar att verksamheten breddas med nya koncept och ideér. 

Det lokala ägandet stimulerar en lösningsorienterad kultur vilket även gör 

organisationen flexibel genom bland annat snabba beslut och innovationer. Butikernas 

korta beslutsprocess är en bidragande faktor till verkställandet av nya lösningar och 

ideér samt möjliggör butikernas flexibilitet. Vidare arbetar organisationen strategiskt 

med att marknadsföringen i diverse kanaler innehåller butikens medarbetare för att 

skapa en personlig relation. Något som har identifieras som vitalt för att skapa 

långsiktiga relationer vilket i sin tur skapar en ekonomiskt hållbar affärsmodell. ICA-
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butikerna använder sig även av den standardiserade marknadsföringen som ICA 

Sverige tillhandahåller vilken underlättar för kunderna att skapa ett förtroende för ICA.  

 

Med grund i ett stort engagemang samt lokalkännedom bland medarbetarna är de 

villiga att lägga det lilla extra för att butiken ska gå bra och kan allokera resurserna 

effektivt. En hög kvalitet genom exempelvis felfritt plockade kassar bidrar till 

kundvärde och gör köpet till en positiv upplevelse vilket skapar återkommande kunder. 

Återkommande och lojala kunder som har insett mervärdet av onlinehandeln upplevs 

inte lika priskänsliga och tenderar att handla mer vilket ytterligare ökar volymerna. 

Vidare möjliggör höga volymer för lastbilarna att fyllas vid varje leverans vilket flertalet 

intervjupersoner nämner är en målsättning. Fyllda lastbilar bidrar till att last mile 

effektiviseras vilket är både miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Prissättningen 

skiljer sig åt men samtliga intervjupersoner upplever att det vitala är att hitta en balans 

mellan de ökade kostnaderna och kundens betalningsvilja och att det är den jämvikten 

de försöker nå. 

 

Samtliga intervjupersoner nämner att de arbetar med målsättningar för att hela tiden 

utvecklas och se framåt. Vidare arbetar ICA Sverige mycket med framtida digitalisering 

för verksamheten och personifiering av erbjudanden genom KL2020. Detta för att vara 

ständigt aktuella samt uppfattas relevanta i varje unik kundsituation och ge incitament 

till köp. Intervjupersonerna för diskussioner kring framtidens dagligvaruhandel och 

ICA Sverige har ingått ett samarbete med e-handelsföretaget Ocado gällande 

automatiserade e-handelslager vilket förväntas minska plockkostnaderna samt 

effektivisera hela plockprocessen. Slutligen kan det konstateras att det är samspelet 

mellan ICA-handlarna och ICA Sverige som påverkar utformandet av en ekonomiskt 

hållbar affärsmodell. Det är ICA-handlarnas engagemang som är den främsta 

drivkraften och ICA Sveriges stordriftsfördelar och stöd som bidrar till en framgångsrik 

onlinehandel.  
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6.2 Studiens bidrag  

Studiens resultat belyser flertalet möjligheter och utmaningar som har uppstått i och 

med e-handeln. Att den decentraliserade styrningen har påverkat i allra högsta grad 

gällande både möjligheter och utmaningar är även det tydligt utifrån studiens resultat.  

 

En ökad konkurrens identifieras som en stor utmaning i och med onlinehandeln vilket 

även blir mer påtagligt inom en decentraliserad organisation eftersom risken för 

interna konflikter kan antas öka. Något som kan vara av intresse för andra 

organisationer med en indirekt distributionskedja då resultatet indikerar på vikten av 

att få alla på samma bana. En utmaning som upplevs av samtliga intervjupersoner är att 

det personliga kundmötet i hög grad uteblir i och med onlinehandeln. Därför kan det 

anses fördelaktigt att det är butikens medarbetare som levererar onlinebeställningarna 

till kund vilket även säkerställer kvaliteten på beställningen. En ytterligare utmaning 

med onlinehandeln av dagligvaror är hur prissättningen ska gå till. I dagsläget använder 

sig intervjupersonerna olika prissättningsstrategier för onlinehandeln. Även de 

intervjupersoner som upplever att de har en lönsam onlinehandeln har skilda strategier 

och därmed befästs en problematik kring vad som anses optimalt. Tidigare forskning 

ger inte insikt i olika prissättningsalternativ och såldes bidrar denna studie med ett 

teoretiskt bidrag. Dessutom kan andra dagligvaruhandelsaktörer influeras av denna 

studies resultat.  

 

E-handeln innebär en möjlighet för aktörer att öka sina marknadsandelar och nå ut till 

områden som vanligtvis inte handlar i den fysiska butiken. Dessutom identifieras 

företagskunder som en lönsam och resultatet indikerar således på att skolor, 

kommuner, äldreboenden och övriga privata företag kan vara fördelaktiga 

kundsegment att aktivt arbeta mot. Vidare drar vi en slutsats att aktörer kan rikta 

marknadsföring mot konsumenter som har svårt att ta sig till butiken exempelvis äldre 

människor. Vi tror att de ser ett mervärde i att slippa bära sina kassar och därmed ökar 

deras betalningsvilja. Dessa resultat kan ge implikationer till andra aktörer inom 

samma bransch om hur lönsamhet kan nås.  
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ICAs framgång i de fysiska butikerna bygger mycket på den lokala förankringen som 

aktören innehar. Där motiverade och engagerade medarbetare och de positiva 

följdeffekter av detta kan ge aktörer inom flertalet branscher en insikt om vikten av att 

investera i sin personal. Ett lokalt sortiment och butiksproducerade produkter bidrar 

också till den lokala förankringen och ger ett ökat kundvärde som resulterar i en ökad 

kundlojalitet. Därför anser vi att det är vitalt att förmedla den lokala förankringen även 

online.  

 

6.3 Kritiskt förhållningssätt 

Det som identifierats under studiens gång är svårigheter med att särskilja kostnaderna 

mellan fysisk- och onlinehandel vilket kan ha påverkat intervjupersonernas upplevelser 

om onlinehandeln är lönsam eller ej. Något som är noterbart och kan ha påverkat 

studiens utfall är att ingen butik särredovisar dessa kostnader eftersom plockning och 

lagerhållning sker i butikens befintliga lokaler och det är således inte möjligt att konkret 

säga vilka butiker som har en lönsam onlinehandel. Därmed kan inte konkreta förslag 

på vilka strategier som är mest framgångsrika presenteras vilket emellertid inte är 

studiens syfte men bör nämnas.  

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Då denna studie har ämnat skapa en helhetsbild av möjligheter och utmaningar som har 

uppstått till följd av implementering av e-handel kan det vara av intresse att utföra 

vidare forskning mer djupgående inom respektive område. Detta för att skapa en ännu 

djupare förståelse kring fenomenet. För att öka kunskapen kring vilka möjligheter och 

utmaningar en annan dagligvaruhandelsaktör upplever skulle det vara intressant med 

en studie av liknande karaktär men med exempelvis Coop eller Mathem.se som 

fallföretag eller en komparativ studie med flera fallföretag. En sådan studie skulle kunna 

bidra med andra perspektiv på fenomenet då organisationsstrukturen och antalet 

distributionskanaler skiljer sig jämfört med ICA. Forskningsstrategin i denna studie är 

av kvalitativ karaktär och således kan vidare forskning bedrivas med en kvantitativ 

metod. Denna studies resultat skulle kunna testas i flertalet butiker både inom ICA och 

andra dagligvaruhandelsaktörer vilket ökar generaliserbarheten. En ytterligare 

intressant aspekt som möjliggörs genom en kvantitativ metod är att undersöka vilka 

butiker som är lönsamma och vad de använder sig av för prissättningsstrategi online 
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och om det därmed finns ett samband mellan de lönsamma butikerna och prissättning 

online.  

 

Vidare forskning skulle även kunna undersöka om det finns skillnader i lönsamhet 

gällande de butiker som är anslutna till dark store och de som inte är genom en 

kvantitativ metod. Denna typ av studie skulle också kunna ske med en kvalitativ metod 

och komparativ design för att se om det finns skillnader i hur intervjupersonerna 

uppfattar onlinehandelns lönsamhet beroende på om de är anslutna till dark store eller 

inte. Emellertid har denna studie identifierat en problematik kring lönsamhet och 

onlinehandel då fysiska butiker inte särredovisar kostnader för onlinehandel och fysisk 

handel. Att intervjupersonerna ger en uppfattning om lönsamhet och att denna 

uppfattning kan skilja sig åt mellan intervjupersonerna. Därför skulle det även vara av 

intresse att bidra med forskning kring hur kostnadsfördelning ska gå till för de aktörer 

som har integrerade försäljningskanaler. Avslutningsvis är onlinehandeln av 

dagligvaror i Sverige fortfarande i sin linda och därav skulle det vara intressant om en 

liknande studie genomfördes om fem till tio år för att se hur fallföretaget upplever 

möjligheter och utmaningar samt om deras upplevelser har förändrats.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide ICA-butik 
 
Introduktion  

● Informerar om att personen får vara anonym.  
● Informerar om att personen får avstå att svara på frågor eller avbryta intervjun 

om personen vill.  
● Informerar om att vi ger en sammanställning av intervjun till personen för att 

säkerställa att allt känns bra för intervjupersonen.  
● Frågar om vi får spela in. 

 
Studien syftar till att genom en fallstudie undersöka och förklara upplevda möjligheter 
och utmaningar som har uppstått vid implementeringen av e-handeln inom 
dagligvaruhandeln. Vidare syftar studien till att undersöka och förklara hur den 
decentraliserade styrningen har påverkat upplevda möjligheter och utmaningar samt 
hur organisationen arbetar för att skapa en ekonomiskt hållbar affärsmodell.  
 
Inledning 

1. Presentera dig själv kort.  
2. Vad är din roll på ICA? Vad innebär ditt arbete? 
3. Generellt, hur är det att arbeta på ICA?  

a. Tror du att det är någon skillnad att arbeta hos någon av 
konkurrenterna? Om ja, hur? 

4. Vad är anledningen till att ni har valt att implementera e-handel?  
5. Hur stor del av er totala försäljning sker via online-handel?  

 
Organisationsstruktur 

1. Hur är ni organiserade? 
a. Vad sköts centralt respektive av butiken själv? 

2. Hur märker du av den decentraliserade styrningen i din vardag?  
a. Beslutsfattande?  
b. Motivation?  
c. Ansvarsfördelning?  

3. Vad ser du för fördelar med att vara decentraliserad?  
a. Lokalkännedom? 
b. Ökad kostnadsmedvetenhet?  
c. Ekonomiska fördelar?  
d. Motivation?  
e. Styra kampanjer själva?  
f. Snabbhet i beslutsfattandet?  
g. Flexibilitet? 
h. Entreprenörsanda? 

4. Vad ser du för nackdelar med att vara decentraliserade?  
a. Synergieffekter, skalfördelar 



 

 

b. Kortsiktighet  
c. Innovationshämmande 
d. Motsättningar från enheterna, tänker olika? 

5. Hur har decentraliseringen påverkat implementeringen av e-handeln?  
a. Gick beslutsprocessen snabbare? 

6. Upplever du att det finns en konkurrens mellan er ICA-handlare? 
a. Har konkurrensen förändrats i och med e-handeln nu när de geografiska 

barriärerna suddas ut? 
 
Internt nätverk 
Lager 

1. Hur såg lagerhållningen ut innan e-handeln implementerades? Hur ser den ut 
nu?  

a. Varför har ni valt detta sätt? 
2. Hur ser den idealiske lagerhållningen ut för er?  

a. I anslutning till butiken / separat online-del i butik / fristående 
onlinelager? 

3. Hur påverkar er lagerhållning er möjlighet att förutspå konsumtionen?  
4. Har det uppstått några problem kopplade till produktens krav på olika 

temperaturzoner i samband med onlinebeställningar?  
a. Hur säkerställer ni kvaliteten?  
b. Bäst-före-datum/ hålla rätt temperatur  

 
Plockning  

1. Hur ser plockningsprocessen ut?  
a. Om volymerna ökar, kan ni hantera detta med dagens lösning eller 

behövs ett nytt sätt att plocka varorna på? 
2. Hur borde plockningen organiseras för att vara idealisk för er?  

 
Intern transport och Last mile 

1. Kan du beskriva hur er distributionskedja ser ut?  
a. Varför har ni valt/inte valt att erbjuda hemleverans?  
b. Varför har ni valt/inte valt Drive thru? 
c. Varför har ni valt/inte valt att hämta i butik?  

2. Hur arbetar ni för att få era logistikflöden, både lager och transport, så effektiva 
som möjligt? 

 
Kundrelation  
Prissättning 

1. Hur tar ni betalt för onlinehandel?  
a. Frakt/ plockning/prispåslag online? 

2. Täcker detta kostnaden?  
3. Upplever du att era kunder är priskänsliga?  

 



 

 

Omnikanal 
1. Hur arbetar ni för att erbjuda kunderna en sömlös upplevelse?  

a. Hur används mobila enheter i köpprocessen?  
2. Hur ser ni till att kunden nås av samma erbjudanden oavsett kanal? 
3. Hur samlar ni in information om kunderna? 

a. Hur använder ni denna information?  
4. Upplever ni några för- respektive nackdelar i och med användning av 

omnikanaler 
a. Kannibalisering mellan kanalerna? 

 
Kundlojalitet 

1. Upplever du att ni har lojala kunder?  
2. Vad ser du för fördel med lojala kunder?  
3. Vad ser du för nackdel med lojala kunder?  
4. Ser du något samband mellan lönsamhet och lojala kunder?  

a. Handlar en lojal kund mer?  
5. Anser du att ni lägger större fokus på att vårda befintliga relationer eller på att 

skaffa nya kunder? Varför? 
6. Hur arbetar ni för att få återkommande kunder?  
7. Segmenterar ni era kunder?  

a. Om ja, hur och varför?  
b. Speciellt segment vid e-handeln? 

8. Upplever du att er kundkrets har ökat i och med e-handeln? 
9. Hur skapar ni en relation med kunden online?  
10. Arbetar ni aktivt för att få kunden att handla även online? 

 
Lojalitetsprogram  

1. Hur ser ert lojalitetsprogram ut?  
2. Vad är syftet med lojalitetsprogrammet? 

a. Lojala kunder?  
b. Upptäcka köpmönster? 

3. Vad ser ni för fördelar med ert lojalitetsprogram?  
4. Finns det några nackdelar med ert lojalitetsprogram?  

a. Om ja, vilka? 
5. Hur integrerar ni lojalitetsprogrammet online?  

a.  Uppstår det nya möjligheter med lojalitetsprogrammet online?  
ex. nya bonussystem/motiveringar etc.  

 
Kundvärde 

1. Hur upplever du att ni skapar värde för kunden?  
a. Något specifikt värde online?  
b. Skiljer sig värde online/fysisk butik  

2. Vad konkurrerar ni med?  
a. Pris/sortiment/shoppingupplevelse/service 

3. Vilka anser ni är era konkurrenter?  



 

 

a. Olika konkurrenter i fysisk butik respektive online handel? 
4. Erbjuder ni ett fullständigt erbjudande eller ett selektiv utbud online? 

a. Varför?  
b. Hur går valet av sortiment till?  

5. Har kunderna ett speciellt köpmönster online?  
a. Om ja, hur hanterar ni det?  

 
 
  



 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide ICA Sverige  
Introduktion  

● Informerar om att personen får vara anonym.  
● Informerar om att personen får avstå att svara på frågor eller avbryta intervjun 

om personen vill.  
● Informerar om att vi ger en sammanställning av intervjun till personen för att 

säkerställa att allt känns bra för intervjupersonen.  
● Frågar om vi får spela in. 

 
Studien syftar till att genom en fallstudie undersöka och förklara upplevda möjligheter 
och utmaningar som har uppstått vid implementeringen av e-handeln inom 
dagligvaruhandeln. Vidare syftar studien till att undersöka och förklara hur den 
decentraliserade styrningen har påverkat upplevda möjligheter och utmaningar samt 
hur organisationen arbetar för att skapa en ekonomiskt hållbar affärsmodell.  
 
Inledning 

1. Presentera dig själv kort.  
2. Vad är din roll på ICA? Vad innebär ditt arbete? 

 
Organisationsstruktur 

1. Hur är ICA organiserat? 
a. Vad sköts centralt respektive av butiken själv? 
b. Hur mycket stöd kan handlarna få av er centralt?  

2. Hur mycket har ICA-handlarna att säga till om på strategisk nivå? 
3. Hur ser relationen ut mellan ICA Sverige och ICA-handlarna?  

a. Hur får man på alla samma bana?  
b. Speciellt med e-handel?  
c. Informationsdelning  

4. Vad ser du för fördelar med er affärsmodell? 
a. Lokalkännedom? 
b. Ökad kostnadsmedvetenhet?  
c. Ekonomiska fördelar?  
d. Motivation?  
e. Styra kampanjer själva?  
f. Snabbhet i beslutsfattandet?  
g. Entreprenörsanda? 

5. Vad ser du för nackdelar med er affärsmodell? 
a. Synergieffekter, skalfördelar 
b. Kortsiktighet  
c. Information 
d. Innovationshämmande 
e. Motsättningar från verksamhetsenheterna, tänker olika  

i. Handlarna tycker att de kan bästa själva? 
6. Hur säkerställer ni kvaliteten? Hur mycket kontroll över handlarna?  



 

 

a. Enhetligt varumärke 
b. Skapande av samma image 

7. Hur har er affärsmodell påverkat implementeringen av e-handeln?  
a. Gick beslutsprocessen snabbare? 
b. Vad har underlättats/försvårats? 
c. Affärsmodell vs. E-handelslogik 

8. Vad är anledningen till att ni har valt att implementera e-handel?  
a. Generellt, varför har det dröjt?  

9. Upplever ni att det finns en konkurrens mellan ICA-handlarna? 
a. Har konkurrensen förändrats i och med e-handeln nu när de geografiska 

barriärerna suddas ut? 
b. Vissa anser att Maxi är optimalt byggda för onlinehandeln, hur är din syn 

på hur Supermarket och Nära-butiker kan konkurrera mot en Maxi 
online?  

c. Finns det en optimal butiksprofil för onlinehandeln i framtiden? Kommer 
butiksprofilerna förändras?  

 
Internt nätverk 
Lager 

1. Vad är anledningen till implementeringen av dark stores?  
a. Är detta Er idealiska lagerhållning?  

2. Hur fungerar era dark stores?  
a. Hur betalar ICA-handlaren för den tjänsten?  
b. Plockas allt i dark stores?  
c. Hur fungerar transporten? 

3. Hur ser ni på dark stores i framtiden. Kommer alla handlare kunna servas av 
onlinehandelslager?  

4. Hur tänker ni vid val av plats för dark store med tanke på att Sverige är 
glesbefolkat?  

a. Förväntas transporterna öka?  
b. Förväntas ni “fylla” lastbilen mer?  

5. Idag finns inget fungerande system med lagersaldo online. Hur ser du på detta? 
Kommer det i framtiden att finnas och behövs det ett lagersaldo?  

6. Idag investerar många ICA-handlare i onlinehandeln, hur ser ni på ICA Sverige 
till att dessa investeringar inte är “förgäves”? Hur tidigt delges ICA-handlarna 
denna information?  

 
Plockning  

1. Hur ser plockningsprocessen ut i dark storen?  
a. Om volymerna ökar, kan ni hantera detta med dagens lösning eller 

behövs ett nytt sätt att plocka varorna på? 
2. Hur borde plockningen organiseras för att vara idealisk för er?  

 
Intern transport och Last mile 

1. Vad är er åsikt om handlarnas val av distribution ut till kund?  



 

 

a. Drive thru / Hemleverans / Hämta i butik etc.  
b. För-/nackdelar 

2. Hur påverkar Dark Store möjligheten för upphämtning i butik? 
3. Hur ser samarbetet ut med Ocado?  

 
Kundrelation  
Prissättning 

1. Hur tar ICA Sverige betalt för de centrala tjänsterna? 
2. Hur ser ni till att ICAs varumärke är enhetligt? 
3. Hur ser prisprofilerna ut?  

 
Omnikanaler  

1. Hur arbetar ni för att erbjuda kunderna en sömlös upplevelse?  
 
       2. Hur ser ni till att kunden nås av samma erbjudanden oavsett kanal? 

4. Tycker du att det ska vara samma pris online? 
a. Utbud online?  
b. Kampanjvaror? 

5. Alla butiker har inte samma möjlighet att säkerställa närvaro på alla kanaler. 
Mindre butiker anser att det är svårt med tid och personal att kunna vara 
“överallt”, hur ser ni på det?  

6. Upplever ni några för- respektive nackdelar i och med användning av 
omnikanaler 

a. Kannibalisering mellan kanalerna? 
 
Kundlojalitet online  

1. Riktar ni in er på ett speciellt segment vid e-handel? 
a. Om ja, vilket, varför och hur? 

2. Upplever ni att kundkretsen har ökat i och med e-handeln? 
a. Har ni nått ut till nya grupper? Om ja, vilka?  

3. Arbetar ni aktivt för att få kunden att även handla online? 
4. Har ni några strategier för att få återkommande kunder online?  
5. Hur skapar ni en relation med kunden online?  
6. Hur tänker ni när ni bygger upp hemsidan?  
7. Mat handlar mycket om sinnen; doft, hörsel, smak, känsel etc. Hur arbetar ni med 

att förmedla en känsla online?  
 
Lojalitetsprogram  

1. Hur ser ert lojalitetsprogram ut?  
2. Vad är syftet med lojalitetsprogrammet? 

a. Lojala kunder?  
b. Upptäcka köpmönster? 

3. Vad ser ni för fördelar med ICAs lojalitetsprogram / generellt lojalitetsprogram?  
4. Finns det några nackdelar med ICAs lojalitetsprogram?  
5. Hur integrerar ni lojalitetsprogrammet online?  



 

 

a. Uppstår det nya möjligheter med lojalitetsprogrammet online?  
6. Hur får ni marknadsföringen personlig?  
7. Kan du berätta lite om KL2020, vad innebär det?  

 
Kundvärde 

1. Hur upplever ni att ni skapar värde för kunden?  
a. Skiljer sig värde online/fysisk butik? 

2. Vad konkurrerar ICA med?  
a. Pris/sortiment/shoppingupplevelse/service/rätt pris 

3. Konkurrerar ICA med olika saker online respektive i fysisk butik?  
4. Vilka anser ni är ICAs konkurrenter?  

a. Olika konkurrenter i fysisk butik respektive online handel? 
5. Erbjuder ni ett fullständigt erbjudande eller ett selektiv utbud i era darkstore? 

a. Varför?  
b. Hur går valet av sortiment till?  
c. Hur går tankarna kring att ICA alltid varit lokalt förankrade, nu när ni är 

online?  
6. Har kunderna ett speciellt köpmönster online?  

a. Om ja, hur hanterar ni det?  
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