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1. Inledning 

 
Första kapitlet behandlar studiens ämnesområde genom en bakgrund och problematisering; 

företag inom dagligvaruhandel där e-handel införts som komplement. Följt av uppsatsens syfte 

och frågeställning. Kapitlet mynnar sedan ut i en presentation av de avgränsningarna som 

gjorts och avrundas med studiens fortsatta disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
Dagligvaruhandeln kommer från en marknad som präglats av okunskap och osäkerhet. 

Företagen har traditionellt styrts utan några direkta strategier och beslut har därför fattats på 

känsla (Falkenberg, D. & Körösi, J, 2014). Sedan den första industriella revolutionen har 

tekniken utvecklats i en hastig fart och metoder för hur man bör styra företag har förändrats 

avsevärt, där dem varje dag lever med hårda konkurrenssituationer, ökade effektivitetskrav och 

högre vinstmål (Nagy et al., 2018; Iveroth, Lindvall, Magnusson, 2018, s.18). Därav ställs det 

högre krav på ekonomistyrningen och existensen av en genomtänkt samt sund strategi har blivit 

en kritisk framgångsfaktor (Otley, 2016).  

 

I slutet av 1900-talet etablerades de första svenska nätbutikerna, en helt ny marknad att bedriva 

affärer på. Den nya framgången kom dock att variera kraftigt mellan pionjärerna (Bjerre och 

Lindstedt 2009). Genom att konsumenterna inte accepterade den nya formen lika snabbt som 

bedömarna hade uppskattat så sprack den så kallade IT-bubblan redan på 2000-talet och 

medförde stora ekonomiska förluster och arbetslöshet (Bjerre & Lindstedt, 2009; Dykert, 

Ivarsson & Widman, 2002). Med åren har kurvan vänt uppåt och e-handeln förväntas att växa 

kraftigt och ta andelar av den traditionella handeln de närmsta åren (Yan, Wang & Zhou, 2010). 

E-handel, förkortning för elektronisk handel, kan enligt Nationalencyklopedin definieras som 

handel av varor som sker på internet med hjälp av mobil eller fast utrustning och som sker på 

distans från företaget som säljer varan, med andra ord på handelsplattformar 

(Nationalencyklopedin, 2021). Handelsplattformar som skapas genom företagens egna 

webbplatser, tredjeparts webbplatser och appar. Köpet kan förekomma mellan företag, mellan 

privatperson och företag eller mellan konsumenter. E-handeln är alltså ett begrepp som 

innefattar allt för att den elektroniska handeln ska fungera som exempelvis distribution, 

lagerhantering och betalningslösningar (Frostenson et. al. 2017). I med bredden på 
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betäckningen och den ständiga utvecklingen av nya handelsformer och varor på internet tas 

fram blir det därmed svårt att få en heltäckande definition på begreppet (Falkenberg, D. & 

Körösi, J, 2014).  

  

Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom en verksamhet och dess 

befattningshavare så att företagets strategi förverkligas och därigenom kan uppfylla företagets 

ekonomiska mål (Ax, Johansson & Kullvén, 2011). Genom att koppla ihop ekonomin och 

verksamheten kan ett tydligt styrverktyg framföras och därav kan en tydlig processkartläggning 

skapas (Malmi & Brown, 2008). Många butiker befann sig i en utvecklingsfas vad gäller e-

handel när pandemin slog till vilket resulterade i att processen accelererade fort (Dannenberg 

m.fl., 2020). Genom att analysera själva processen i en butik kan förståelsen för hur e-handel 

faktiskt fungerar öka. Process kan beskrivas som en kedja av återkommande aktiviteter som 

binds ihop för att skapa värde för kunden, för att uppnå en bestämd output. Det ska finnas en 

tydlig början och ett tydligt slut, det vill säga att det finns ett kundbehov som triggar igång 

processen och slutar när kunden är tillfredsställd. Ett exempel är orderplockningprocess, där 

kundordern är starten och leveransen är slutet. Processer går ständigt att förbättra så dem 

vanligtvis är reparativa, vilket ger möjlighet till bättre resultat (Lumsden, et al. 2019).  

 

På senare år har företag lagt mycket fokus på digitalisering, e-handel är en del av 

digitaliseringen som i sin tur är en långsiktig utveckling (Dannenberg m.fl., 2020). Genom 

digitaliseringen finns e-handel mer lättillgänglig än någonsin vilket också är en förklaring till 

den ökade tillväxten. Drivkraften i digitaliseringen ligger hos konsumenten som numera kan få 

tag i fler varor och dessutom har dem möjlighet att hålla sig informerade gällande priser innan 

köp (Falkenberg, D. & Körösi, J, 2014). Det gör att konkurrenskraften ökar och priserna pressas 

nedåt. Genom effektivare affärsmodeller och smartare analyser ökar möjligheten för företagen 

att ha relevanta varor i sortimentet, eftersom konsumenternas handlande förändras mer än 

någonsin vilket påverkar de ekonomiska effekterna (E-barometern, 2020). 

 

World Health Organization (2020) deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 officiellt klassas 

som en pandemi (Folkhälsomyndigheten, 2021). Covid-19 pandemin har resulterat i en kraftig 

ökning av e-handel som i sin tur ledde till stora möjligheter för företagen att expandera 

(Dannenberg m.fl, 2020). Företagen blev tvugna att möta den nya efterfrågan dels för att säkra 

upp marknadsandelar men även för att skapa en lönsam försäljning (E-barometern, 2020).  
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1.2 Problemdiskussion 
Detaljhandel omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster, och indelas 

vanligen i dagligvaruhandel och sällanköpshandel (Boverket, 2020). Denna uppsats kommer 

att fokusera på företag inom dagligvaruhandel där butikerna infört en e-handelsbutik som 

komplement till sin traditionella handel.  

 

På grund av att det är enkelt, billigare, bekvämt och ger tillgång till ett större utbud har allt fler 

konsumenter valt att börja handla på nätet (Bjerre och Lindstedt 2009). Det har gett en snabbt 

växande marknad som bidragit med både möjligheter och utmaningar för detaljhandelsföretag 

(Falkenberg, D. & Körösi, J, 2014). För en detaljhandlare handlar det inte bara om att finnas på 

nätet utan det har blivit allt viktigare hur man väljer att göra det (Porter 2001). En e-

handelssatsning innebär stora kostnader och genom att antalet aktörer som etablerat sig på nätet 

är många är konkurrensen hård. Därför är det viktigt att utvärdera och mäta om projektet kan 

leverera vad det är tänkt att leverera (Bjerre och Lindstedt (2009).  

 

Under våren 2020 utbröt covid-19, en pandemi som skakade om hela världen och som visar att 

människor nu handlar mer via nätet än någonsin tidigare. På grund av att samhället har behövt 

anpassa sig efter de rådande omständigheter som uppkommit för att förhindra smittspridning, 

finns det anledning att tro att vissa av dessa åtgärder kommer stanna kvar som en ny norm 

(Svensk Handel, 2021). För aktörernas del ställdes det snabbt höga krav, då aktörerna på kort 

tid var tvungna att utöka kapaciteten för e-handel för att nå kundernas efterfråga. En butik som 

tidigare var en stor mötesplats i samhället men numera behövt vidta åtgärder för att upprätthålla 

den trygga handel som besökarna kan förvänta sig. Pandemin har dessutom kunnat förstärka 

den trend som skapats under tidigare år, nämligen de ökade förväntingarna på att handeln ska 

jobba mer hållbart. Kunderna kommer numera hålla koll på hur bra deras butik hanterade krisen 

och därmed bli avgörande för hur flertalet konsumenter kommer ställa sig när allting återgår 

till det normala (Svensk Handel, 2021). Dagligvaruhandeln är dock en av de branscher som 

fortsatt haft stor tillströmning av kunder under den rådande pandemin. Däremot finns ett 

förändrat beteende hos konsumenterna då många undviker att vistas i fysiska butiker och istället 

väljer att handla mat genom e-handeln (Boyer & Hult, 2005). För att behandla ovanstående 

information har contingency teorin tagits fram, en teori som återfinns inom flera 

företagsekonomiska fackområden (Otley, 2016). Faktorer såsom organisation, strategi och 

ekonomistyrning lyfts fram för att få en uppfattning om vad som påverkar ett företags 
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utformning. En central problemställning är vilken situation företaget befinner sig i och hur 

utformningen av ekonomistyrning påverkas se figur 2. i kapitel 2. 

 

E-handel har ökat kraftigt under de senaste åren och i många fall har försäljningstillväxten inom 

e-handel större omfattning jämfört med fysiska butiker (Boyer & Hult, 2005). Det går inte att 

jämföra lönsamheten inom e-handel och butiker då det finns stora skillnader. En enkel 

förklaring är exempelvis, i en fysisk butik är det konsumenten själv som plockar ihop varorna, 

packar ner dem och sedan transporterar hem dem, medan inom e-handeln är det 

butikspersonalen som står för allt detta, förutom hos vissa butiker där konsumenten står för 

transporten. Det är således två helt olika sorters processer både för kund och för dem anställda. 

Företagen kan inte heller lägga över den extra kostnad som krävs på konsumenterna, vilket gör 

att lönsamheten minskar (HUI, 2020). Eftersom uppstart av e-handel innebär en minskad 

lönsamhet är det en viktig utmaning att behålla de redan befintliga kunderna men även att locka 

nya kunder. För att kunna göra detta behöver företagen utveckla metoder för att behålla 

kunderna genom bland annat servicekvalitet och produktkvalitet (Boyer & Hult, 2005).  

 

Alla organisationer har någon form av ekonomistyrning där bestämda processer och strukturer 

som påverkar hur resurserna som finns i organisationen används, och i slutändan hur de 

presterar (Nilsson & Olve, 2018). Organisering innebär bland annat att använda resurser väl, 

fördela ansvar, välja mål att sträva mot, samordna mångas insatser och bedöma framgång. Vissa 

mått kan vara problematiska att mäta i finansiella termer såsom produktkvalitet eller 

kundnöjdhet, därför behöver organisationer även andra mått som budgetar, kalkyler och 

kvalitetsuppföljningar som kan spegla dessa egenskaper (Nilsson & Olve, 2018). För att 

organisationen ska nå de mål som har satts upp behöver företaget ta hänsyn till den strategi som 

har utformats (Ax et al. 2002).  Därför är det viktigt för företagen när de öppnar upp för 

ytterligare en försäljningskanal att ta ställning till viktiga, strategiska och ekonomistyrande 

frågor såsom; Hur ska e-handeln hanteras i organisationen? vad är syftet? till vem ska den riktas 

och hur skapas värde samt hur ska den följas upp? (Bjerre & Lindstedt, 2009). Många företag 

arbetar med förlegade modeller och trubbiga verktyg trots att det finns kunskap gällande hur 

man startar en framgångsrik e-handel.  I en forskning av Wang och Goldfarb (2017) kommer 

författarna fram till att traditionella och onlinebutiker kan vara kompletterande och ökar 

förutsättningarna för företagen att få en bättre varumärkeskännedom och därav en ökad 

försäljning. Därför är det avgörande för företagen om dem kommer att lyckas med sin 

multikanalförsäljning eller inte när dem får visa sin förmåga att integrera sin e-strategi 
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tillsammans med strategin för den övriga verksamheten (Porter, 2001. Dykert, Ivarsson & 

Widman, 2002). Forskning gällande hur företagen, genom sina affärsmodeller och strategier, 

ska möta covid-19 är dock avsaknad. 

1.3 Problemformulering 
• Hur utformar företag inom dagligvaruhandeln sin strategi då de infört e-handel som ett 

komplement till traditionell butikshandel?  

• Hur påverkar det företagets ekonomistyrning? 

1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap till hur företag inom dagligvaruhandeln 

utformar sin strategi då de infört e-handel som ett komplement till traditionell butikshandel 

samt hur det i sin tur påverkar företagets ekonomistyrning. Detta görs genom att undersöka 

företagens processer och strategier för att sedan kunna hitta mönster i hur ekonomistyrningen 

har förändrats. Med hjälp av contingency teorin kan situationer identifieras och genom att 

koppla ihop våra huvudrubriker som kommer vara studiens utgångsläge, kan samband bildas.  

 

1.5 Avgränsning 
Studien är en fallstudie där vi har undersökt om införandet av e-handel som ett komplement har 

påverkat ekonomistyrningen inom dagligvaruhandeln. På grund av att tidsramen för studien är 

begränsad har studien avgränsats till två aktörer inom detaljhandeln, nämligen Ica och Coop. 

Av anledning att båda aktörerna har sedan tidigare infört e-handel som ett komplement till sin 

traditionella butik, men ligger i olika utvecklingsfaser.  

1.6 Begreppsförklaring 
En del olika begrepp som används i denna uppsats kan behöva förklaring. Begrepp som företag 

och butik syftar båda till de två fallföretagen. För att göra texten mer varierande använder vi 

oss av båda uttrycken. Ett annat begrepp som förekommer är kund och konsument, dessa 

begrepp avser samma sak, alltså butikernas användare. Respondent och intervjuperson är 

begrepp som står för de personer som har blivit intervjuade, samt att ordet intervjuarna hänvisas 

till författarna. Intervjuerna för Coop utfördes i två olika butiker och är därav döpta till Coop A 

och Coop B för att skilja dem åt. 
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1.7 Disposition 

1. Inledning 

I uppsatsens första kapitel introducerar vi bakgrunden till studiens ämne. Vidare 

presenteras problemdiskussionen som sedan mynnar ut i problemfråga och syfte.  

2. Teoretisk referensram 

I det andra kapitlet presenteras teorier, modeller och litteraturöversikt som ligger till grund 

för uppsatsen. Kapitlet börjar med en genomgång av tre övergripande begrepp som följer 

hela studien, dagligvaruhandel, ekonomistyrning samt e-handel. Med utgångspunkt i dessa 

tre begrepp har vi tagit fram en egen modell.  

3. Metod 

Det tredje kapitlet behandlar studiens metod och tillvägagångssätt som vi valt för att kunna 

uppfylla vårt syfte. Uppsatsen är en kvalitativ studie. 

4. Empiri 

Det fjärde kapitlet redogör för det empiriska material som samlats in genom intervjuer från 

två olika butiker. Empirin presenteras utifrån den teoretiska modellen.  

5. Analys 

I det femte kapitlet presenteras resultatet från den empiriska datan som samlats in. 

Informationen kommer analyseras utefter den teoretiska referensramen.  

6. Diskussion 

I det sista kapitlet presenteras de slutsatser vi har kommit fram till i undersökningen. Först 

förs diskussion kring resultatet utifrån problemfrågan och avslutningsvis ger vi förslag till 

framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram  
 

I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen där vi redogör för den litteratur 

som tillämpats inom området. Kapitlet innefattar en beskrivning av dagligvaruhandeln och e-

handel kopplat till ekonomistyrning. Vi presenterar fallföretagens bakgrund och utveckling, 

samt ger en förklaring på styrsystem, detta för att ge läsaren mer djupgående förståelse. 

Kapitlet avslutas med contingency teorin och vår egen modell kallad Konceptuell modell-

ekonomistyrning. 

 

2.1 Dagligvaruhandel  
Det finns stor konkurrens inom dagligvaruhandeln och fram till mitten av 1980-talet fick 

butikerna mycket kritik då de ansågs vara för lika varandra. Idag är skillnaden mellan 

butikskedjornas strategier stor och de konkurrerar om kunderna med olika faktorer såsom pris, 

läge, sortiment och personalens kunnighet. Butikerna har gjort strukturella förändringar utefter 

deras utbud samt efterfråga och därmed ökat volymen, men den största förändringen är inträdet 

av e-handel. (Konkurrensverket 2002).  

  

Ica, Coop och Axfood är de tre rikstäckande aktörerna på marknaden för den svenska 

dagligvaruhandeln. Dessa aktörer är organisatoriskt uppbyggda på olika sätt, där Ica är en 

strukturerad kedja som är uppbyggd av helt eller delvis självägda bolag. Medan Coop verkar 

genom konsumentföreningar. Denna studie undersöker dessa två aktörer, Ica och Coop 

(Konkurrensverket, 2002).  

 

Dagligvaruhandeln har i många år präglats av stor osäkerhet och okunskap där ansvariga chefer 

inte har haft full förståelse för följderna som uppkommer genom resultatet av deras beslut. 

Användningen av styrsystem har inte varit korrekt vilket har resulterat i en mängd olika 

konsekvenser där okunskapen kring den komplexa organisationskontrollen successivt har ökat 

(Otley, 2016). Under de senaste åren har efterfrågan på e-handel ökat, bland annat genom ett 

förändrat beteende hos konsumenterna, men också på grund av den pandemi som vi just nu 

lever i. Många undviker att vistas i fysiska butiker och väljer istället att handla mat via e-handel. 

Detta har gjort att konkurrensen på marknaden har blivit allt större och höga krav ställs på 

företagen, dels genom att de behöver ändra sin strategi och lägga mer resurser på e-handel, dels 
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att de behöver utveckla och öka kapaciteten inom e-handel (figur 5) (Boyer & Hult, 2005). 

Detta har lett till att det skett stora förändringar inom dagligvaruhandeln där organisationerna 

har fått betydligt större kunskap kring kontroll. Där omstruktureringar har skett för att lägga 

fokus på ”kärnverksamheten” och minska hierarkin (Otley, 2016).  

 

I takt med att konkurrensen inom e-handel ökar krävs det även att företagen skapar modeller 

både för att behålla befintliga kunder men även för att locka nya kunder. Dessa modeller kan 

vara användbara i framtiden som hjälp för att analysera framtida kundbeteende där tjänster som 

produktkvalitet och servicekvalitet är viktiga faktorer som kräver förståelse (Boyer & Hult, 

2005). Konsumenter som handlar mat på nätet tenderar att värdesätta bekvämlighet och service 

framför priset då deras främsta anledning är att spara tid. Det innebär att servicekvaliteten är 

viktig för dessa konsumenter. Produktkvalitet är en aspekt som behöver vara med i 

beräkningarna då de påverkar beslutet vid köp, synnerligen de som sker på nätet (Boyer & Hult, 

2005).  

2.2 E-handel och ekonomistyrning  
Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom en verksamhet och dess 

befattningshavare så att företagets strategi förverkligas och därigenom kan uppfylla företagets 

ekonomiska mål (Ax, Johansson & Kullvén, 2011). I samband med en diskussion kring 

ekonomistyrning är det även viktigt att definiera styrning som ett begrepp. Det görs genom att 

planera, genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa företagets verksamhet så att dennes 

finansiella och icke finansiella mål kan uppnås (Ax, Johansson & Kullvén, 2011; Chenhall, 

2003). Att utföra alla delar är en viktig fas för att se till att de strategier man implementerat 

efterföljs och fungerar. Vissa mått kan vara problematiska att mäta i finansiella termer såsom 

produktkvalitet eller kundnöjdhet, därför behöver organisationer även andra mått som budgetar, 

kalkyler och kvalitetsuppföljningar som kan spegla dessa egenskaper (Nilsson & Olve, 2018). 

Genom att koppla ihop ekonomin och verksamheten kan ett tydligt styrverktyg framföras och 

därav kan en tydlig processkartläggning skapas (Malmi & Brown, 2008). Då contingency teorin 

anser att styrning är situationsanpassat är det viktigt att kolla på de olika interna och externa 

faktorerna som kan komma att påverka.  

  

Under en längre tid bakåt har e-handel varit på väg att bli den nya normen för köp och 

försäljning. Ingelborn (2019) säger att värdet är summan av ansträngningarna och menar på att 

vara uthållig och inte ge upp, är det som kommer att göra din e-handel framgångsrik. Att besluta 
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sig för att öppna upp för ytterligare en kanal och skapa en multikanalstrategi i företaget kommer 

att ge följder för verksamheten som helhet, vilket många företag som valt att satsa på e-handel 

har insett (Bjerre & Lindstedt, 2009). 

 

Bara för att det är enkelt att starta, så är det inte enkelt att driva” (Ingelborn, 2019,  

 kap 3).  

 

Genom att använda e-handeln som ett komplement och därmed integrera kanalen med den 

övriga verksamheten, ökar förutsättningarna för företagen att få en bättre varumärkeskännedom 

(Wang och Goldfarb, 2017; Dykert, Ivarsson & Widman, 2002; Bjerre & Lindstedt, 2009; 

Porter, 2001; Piercy, 2012). Där med är det viktigt för företagen när de öppnar upp för 

ytterligare en försäljningskanal eller redan driver en att ta ställning till deras egna viktiga, 

strategiska och ekonomistyrande frågor (Chenhall, 2003).  

 

Forskning gällande hur företagen, genom sina affärsmodeller och strategier, ska möta covid-19 

är dock avsaknad då den plötsliga tillväxten kom som en chock för företagen. Det fanns inte 

möjlighet för företagen att förbereda sig och ta ställning till deras egna viktiga, strategiska och 

ekonomistyrande frågor utan fokus hamnade på att möta efterfrågan. Effekten av covid-19 

pandemin har däremot lett till en kraftig ökning i tillväxten för e-handeln och därmed skapat 

många möjligheter för företagen att expandera (Dannenberg m.fl, 2020). Ökningen i sin tur 

ledde till att företagen blev tvungna att testa nya tekniska möjligheter genom dels den kunskap 

som fanns, dels den nya kunskapen som tillkom genom den nya expanderade tjänsten e-handel 

(Piercy, 2012). E-handel är en del av digitaliseringen, som är en långsiktig utveckling, en trend 

som är här för att stanna (Dannenberg m.fl, 2020). Det har även skapats ett samband mellan 

pandemin och e-handeln som vidare har tvingat företagen att ändra en del på sina styrsystem, 

se figur i kapitel 3. 

  

Företag som befinner sig på e-handelsmarknaden har en konkurrensfördel genom att all 

dokumentation och statistik numera finns online. Därmed kan allt mätas tydligare, hur det 

faktiskt går och vad man borde utveckla. Kostnaderna kan även bli lägre i form av att företagen 

exempelvis inte behöver ligga på den mest attraktiva geografiska platsen, sett ur kundens 

perspektiv (Albinsson, Torstensson & Wessberg, 2016). Däremot kan företaget ses som mindre 

attraktivt om resultatet blir att kunden behöver vänta längre på sin leverans på grund av 

avståndet. Att fånga kundernas förtroende via internet är inte heller lika enkelt som genom en 
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fysisk butik (Sharma & Krishnan, 2002). Positiv upplevelse under sitt besök hos den 

traditionella butiken är en annan konkurrensfördel som är väldigt svår för ett företag att 

tillhandahålla, då kunden enbart bemöter butiken genom ett elektroniskt besök (Blázquez, 

2014). På grund av pandemin och därmed den kraftiga ökningen har det också lett till att 

prognoserna för år 2020 inte alls stämde och osäkerheten samt svårigheterna för att lägga 

prognoser framåt är enorm (E-barometern, 2020). Precis som övriga affärsverksamheter är även 

e-handeln ständigt i utvecklingen där den befintliga organisationen och företagskulturen ligger 

i fokus och det är viktigt att den valda lösningen fungerar tillsammans med den (Dykert, 

Ivarsson & Widman, 2002). För att införandet av e-handeln inte ska riskera att slå ut en annan 

kanal, i detta fall dagligvaruhandel, krävs en multikanalstrategi som kan hantera och integrera 

ytterligare en kanal (Bjerre och Lindstedt, 2009). 

 

I början när e-handeln inte var särskilt stor så var inte uppföljningen i statistiken lika noggrann 

och de anställda fick ett större ansvar kring att leveranserna enbart skulle bli klara. Men i 

samband med att tillväxten blev större har e-handeln gått från att ligga i en uppstartsfas till en 

utvecklingsfas där det krävs för företagen att hitta en bättre struktur. Fokus för butikerna ligger 

nu mer på kärnverksamheten för att minska hierarkin och omstruktureringar har därför skett 

(Dannenberg m.fl., 2020, Boyer & Hult, 2005). Butikerna vill numera hitta en strukturering 

som får plocket att gå så smidigt och på kortast tid som möjligt (Otley, 2016). Genom att ha 

tydliga mål med sin verksamhet kan företaget utforma en strategi där deras e-handelskanal ger 

en så maximal utdelning som möjligt enligt Bjerre och Lindstedt (2009). Ligger det i syftet att 

lära känna kunderna bättre eller handlar det om geografisk expansion och nya 

marknadssegment, då resultatmålen blir annorlunda beroende på anledning, enligt Dykert, 

Ivarsson och Widman (2002). Det är därför viktigt att välja om e-handeln endast ska fungera 

som ett marknadsföringsfönster för att bidra till övrig försäljning eller om den ska användas 

som en multikanalhandel och därmed driva sin egen försäljning (Ax et al. 2002). Bjerre och 

Lindstedt (2009) menar att det blir svårt att följa upp och utvärdera satsningen i ett senare skede 

om det inte finns enkla och tydliga mätbara mål. 

2.3 Styrsystem 
För att få en förståelse samt kunna förklara hur organisationer fungerar är det viktigt att studera 

styrningen (Otley, 2016). För att ersätta eller komplettera företagets ekonomistyrning finns det 

alternativa styrmodeller. Ett exempel på ett alternativ styrsystem som både kan ersätta och 

komplettera är Management Control System, detta för att komma tillrätta med företagets 
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problem gällande deras ekonomistyrning (Malmi och Brown, 2008). Malmi och Brown (2008) 

definierar Management Control System på följande sätt: 

 

Genom olika styrverktyg i ett sammansatt paket där tanken är att leda, styra och 

kontrollera så att alla led i organisationen strävar efter samma mål och vision (Malmi 

& Brown, 2008).  

 

Management Control System (MCS) är en modell som presenterar fem olika styrverktyg. 

Chenhall (2003) har diskuterat i sin studie hur MCS har ändrats till att ha ett större fokus på att 

assistera cheferna med beslutsfattande information istället för formell finansiell information 

Styrsystemet används för att införa strategier som är avgörande för att verksamheten ska lyckas 

och gå mot företagets mål samt vision (Chenhall 2003). Styrverktygen är: administration, 

belöning, cybernetisk, kultur och planering. Det sammansatta paketet bildar en modell som 

förenklar arbetet till att uppnå uppsatta mål (figur 1). Med hjälp av modellen kan det tydligt 

visas hur anställda ska ordna aktiviteter som är i linje med organisationens vision och strategi. 

Genom att ta hänsyn till alla styrmedel kan organisationen dra en trovärdig slutsats. Modellens 

olika delar presenteras nedan under kommande underkategorier. 

 
Figur 1, Styrsystem  

 
Kommentar: Hämtat från Malmi och Brown (2008). 

 

Högst upp visas de kulturella kontrollerna för att tydliggöra att de är breda men ändå subtila 

kontroller. Det ger en kontextuell ram för andra kontroller då de antas vara långsamma att 

förändra. Planering, cybernetisk styrning och belöning och bonusar kommer i mitten i figuren. 
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Dessa presenteras i tidsordning från vänster till höger och antas vara nära kopplade till många 

samtida organisationer. Administrativ styrning kommer längst ner och står för strukturen där 

planering, cybernetisk styrning och belöning och bonusar utövas.  

2.3.1 Planering 
Planering beskrivs som ett verktyg för att klargöra organisationens mål och aktiviteter vars 

funktion är att vägleda prestationsnivå och beteende hos de anställda. Malmi och Brown (2008) 

delar in planering i två kategorier, kortsiktig aktivitetsplanering och långsiktig planering. Den 

kortsiktiga aktivitetsplaneringen är ur en metodstyrande karaktär och har ett taktiskt fokus 

medan den långsiktiga planeringen har ett längre tidsspektrum samt en mer strategisk 

inriktning. Planering behöver inte nödvändigtvis innefatta finansiella mått och har som syfte att 

samordna aktiviteter i en organisation för att nå önskat resultat (Malmi & Brown, 2008). 

2.3.2 Cybernetisk styrning 
Cybernetisk styrning består utav fyra olika typer enligt Malmi och Brown (2008), nämligen; 

hybridsystem, budgetar, finansiella mätsystem samt icke finansiella mätsystem. Hybrider är 

styrmedel som består av både finansiella- och icke-finansiella mätsystem. Budgetar fungerar 

som planeringsverktyg i styrningssammanhang, där fokus ligger på den process som tagits fram 

för att företaget ska nå sina mål, samt hur finansiell stabilitet ska uppnås. Finansiella 

mätsystems avsikt är låta de anställda stå ansvariga för vissa finansiella mått. Med icke 

finansiella mätsystemen menas sådant som inte kan representeras i finansiella termer. 

Cybernetiska styrningen handlar om att ge information som kan användas för att överblicka, 

följa upp och granska organisationen. Informationen kan vidare användas som riktlinje för att 

nå uppsatta mål (Malmi & Brown, 2008). 

2.3.3 Belöningssystem och bonusar 
Med belöningssystem som styrverktyg menas att goda prestationer belönas genom olika typer 

av belöningar. Syftet är främst att uppmuntra och motivera anställda att arbeta effektivt med 

arbetsuppgifter. Malmi och Brown (2008) menar att kollektiva belöningar ska få anställda att 

sträva efter uppsatta mål och även bibehålla kulturstyrningen. Det är viktigt att veta om 

belöningarna kommer hjälpa till att uppmuntra individerna eller om det enbart stjälper dem. 

Styrverktyget gäller för både grupprestationer och individuella prestationer. Grupprestationen 

berör påverkan på organisationskulturen, arbetsklimatet och samarbetsvilligheten medan den 

individuella prestationen berör den enskilda individens beteende (Malmi och Brown, 2008). 
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2.3.4 Administrativ styrning 
Administrativ styrning används som styrmedel för att kunna styra och påverka anställdas 

beteende i en organisation. Styrningen består utav ledningsstruktur, organisationsstruktur och 

policyer, där syftet är att bidra till olika typer av relationer och kontakter. Ledningsstrukturen 

tydliggörs beroende på hierarkisk nivå, hur ansvarsfördelningen ser ut och fortsättningsvis både 

ur ett horisontellt och vertikalt perspektiv hur kommunikationen i organisationen samordnas. 

Malmi och Brown (2008) menar att genom agendor som skapas på möten samt satta deadlines 

kan olika beteenden inom organisationen styras. Medan policys och regelverk berör den del hur 

arbetsuppgifter skall utföras eller inte utföras. 

2.3.5 Kulturstyrning 
Kulturstyrning beskrivs som informell och anses vara ett övergripande styrmedel som kan delas 

in i tre underkategorier: värderingar, symboler och klaner (Malmi & Brown, 2008). Värderingar 

menas med att ledningen styr vilka värderingar och riktlinjer den underordnade ska anta. 

Genom mätningar och kontroll kan de högsta i hierarkin påverka vad som bedöms vara viktigt 

och vad som är av mindre betydelse. Fortsättningsvis rekryteras de personer utifrån som anses 

ha värderingar som stämmer överens med organisationen, samt anordnas interna aktiviteter för 

att hålla koll på den inre kontrollen. Genom synliga tecken så som klädkoder och lokaler skapas 

symboler inom organisationen, som bidrar till utvecklingen av kulturen. I organisationer finns 

det utöver den gemensamma kulturen, subkulturer, som innefattar yrkesgrupper eller mindre 

grupper av anställda och kan benämnas som klaner (Malmi & Brown 2008). Kulturstyrning kan 

alltså anses som personalstyrning, där det bygger på att de anställda kontrollerar och styr 

varandra genom uppförandekoder, normer och sociala uttryck. 

 
2.4 Contingency teori 
Till följd av den rådande pandemin har e-handelns tillväxt ökat kraftigt och följaktligen har 

utformningen av företagens ekonomistyrning påverkats. Detta problemområde behandlar 

contingency teorin. Contingency teorin anses vara ett passivt verktyg som förser chefer med 

information som krävs för att ta ett beslut och visar vilka faktorer som kan komma att påverka 

utformningen av ett MCS. Contingency teorin är en organisationsteori som menar att styrning 

är situationsanpassat och beror på olika interna och externa faktorer (figur 2) (Otley, 2016). 

Vilket menas med att det inte finns något optimalt sätt att styra en organisation på, utan teorin 

hävdar att det finns inte bara ett utan flera sätt att strukturera och organisera en verksamhet på, 

för att maximera utfallet (Donaldson, 2001). 
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Figur 2, Contingency teori 

 

     

Kommentar: Källa: Ekberg, Johansson, Lindmark, 2004, s. 8. 

Det viktiga för organisationen är därför inte att kolla på just ett specifikt och optimalt sätt som 

har fungerat för ett annat bolag, utan man måste anpassa sin egen struktur till passande faktorer. 

Miljön som verksamheten verkar inom, verksamhetens storlek och dess strategi för att nå 

framgång är de mest framstående faktorerna enligt Donaldson (2001). Faktorerna har idag ökat 

i antal men företagen borde själva bestämma utifrån företagets egna och optimala strategi vilka 

som passar just dem. Nilsson och Olve (2018) lyfter också fram dessa men lägger även till två 

faktorer, alltså har fem olika situationsfaktorer blivit viktiga. Genom att matcha dem 

tillsammans med företagets ekonomistyrning kan ett bättre resultat för en organisation uppnås.  

Den första är faktorn är omgivningen, som omfattar bland annat företagets marknadsandel, 

exportandel, konkurrenssituation och förhållanden till andra företag både till kunder men även 

leverantörer, det är alltså svårt med ett entydigt svar då den rör princip allting som kan komma 

till att påverka eller påverkas av företaget. 

Den andra faktorn är vilken bransch man ligger i, där det är viktigt att orientera sig i om man 

ligger i en bransch som är privat, publik eller offentlig.  

Den tredje faktorn som behandlas är teknologin, som ska visa hur arbetsprocessen i 

organisationen fungerar genom bland annat styrande tekniska processer. Detta är en faktor som 

har blivit väldigt betydelsefull då många organisationer dragit nytta av att kunna göra fler 

finansiella mätningar och utvecklat andra tekniska verktyg för att kunna göra arbetet snabbare 

och smidigare.  
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Den fjärde faktorn är storleken av olika slag, där fokus är på interna men även på externa 

faktorer. Som menas att man kollar exempelvis på hur många eller få medarbetare det finns i 

samma lokaler, skillnaderna i antalet kunder men även på de finansiella resurserna för att hänga 

med om företaget växer eller minskar. Då storleken på ett företag kan vara en bidragande effekt 

för att bättre kunna kontrollera verksamhetens omgivning.  

Den femte faktorn är företagets strategi, där man bland annat kollar vilka utvecklingsskeden 

som olika affärer befinner sig och hur diversifierad en verksamhet är.  

2.5 Contingency faktorernas koppling till MCS  
För organisationer som befinner sig i en miljö som är i ständig förändring är det viktigt med ett 

kontrollsystem för att säkerställa att deras verksamhet fortfarande är på rätt bana och inte har 

tappat sitt mål. Därför är det viktigt att förstå sambandet mellan MCS och Contingency teorin. 

Där MCS beskriver den faktiska styrningen i företaget medan contingency visar vad det är som 

har påverkat. Situationsfaktorerna som används i teorin är faktorer som kan komma att påverka 

bland annat en livsmedelsbutik och dess styrsystem och är därför viktiga att vara varsamma 

över. Genom att koppla Malmi och Brown´s (2008) paket med contingency faktorerna kan det 

tydliggöras varför företagens uppsättning ser ut som den gör och vad det faktiskt är som 

påverkar. 
 

Figur 3, Contingency faktorernas koppling till MCS som ett paket 

 
Kommentar: Figuren visar en sammanfattande modell över Contingency faktorernas koppling till MCS som ett 
paket. 
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Genom att kolla på alla dessa faktorer som kan komma att påverka kan man utefter ändra sitt 

styrsystem så det passar företaget och dess omgivning (Ax, Johansson & Kullvén, 2011.; Malmi 

& Brown, 2008). Styrsystemet var däremot svårare att få en klar helhetsbild på, då deras 

strategier var under transformering. Pandemin förorsakade så att företagen inte längre kunde 

följa sina tidigare strategier eller uppsatta mål. Till en början blev därför företagens strategi att 

enbart försöka reda ut så att dem kunde besvara den ökade efterfrågan. Av den kraftiga 

ökningen och ovissheten kring framtiden blev det även svårt för organisationerna att kunna göra 

långsiktiga planeringar och mål. Därför blev företagens styrning mer mot en kortsiktig 

planering med syfte att klargöra vilka mål och handlingar som blev acceptabla under denna 

period (Malmi & Brown, 2008). De nyinkomna siffrorna kunde istället användas till den 

ledning som sitter högre upp i hierarkin för att kunna ta fram nya finansiella- och icke-

finansiella mål och budgetar (Ax, Johansson & Kullvén, 2011).  

2.6 Konceptuell modell - ekonomistyrning 
På grund av den rådande pandemi har företagens strategi blivit påverkade och därmed även 

deras ekonomistyrning. För att reda ut vilken förändring som faktiskt skett i företagen kommer 

vi att använda oss utav vår egen figur, konceptuell modell - ekonomistyrning (figur 4). Figurens 

rubriker benämnds situation, strategi och styrsystem. Dessa tre kommer vara studiens 

övergripande huvudrubriker som följer med under hela arbetets gång. Syftet med studien är att 

koppla ihop rubrikerna med varandra för att på ett så bra sätt som möjligt koppla ihop 

sambanden (figur 4). Genom att koppla ihop denna teori tillsammans med contingency teorin 

kopplad till MCS som ett paket kan en slutsats antas.  

 

Till en början uppstod en situation, covid-19 bröt ut. En pandemi som förändrade hela samhället 

och människors sätt att leva på. Till följd av att samhället var tvungna att anpassa sig efter de 

rådande omständigheter som uppkommit för att förhindra smittspridning, ökade e-handelns 

tillväxt med en otrolig hastighet. Det var svårt till en början för företag att hänga med i den 

snabba tillväxten och dem blev tvingade att ändra sin strategi. Genom att företagen ändrar sin 

strategi ger det ytterligare en följd att även ekonomistyrningen, deras styrsystem, behövs 

ändras. Därför kan ett tydligt mönster för de tre rubriker synas och bli användbar. 
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Figur 4, Konceptuell modell - ekonomistyrning 

 

 
Kommentar: Figuren visar en sammanfattande modell över den teoretiska referensramen   
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3. Metod 
 

I det tredje kapitlet behandlas de grundläggande metodtekniker som använts och det 

tillvägagångssätt som valts att använda för framtagningen av uppsatsen. Vidare presenteras 

hur vi kommer att använda oss utav denna information i analysen. Kapitlet avslutas med 

diskussion om trovärdighet och relevans.  

 

3.1 Metodval  
Det finns två forskningsmetoder att förhålla sig till, kvantitativ respektive kvalitativ metod 

(Lind, 2015). Vid val av metod finns det inget rätt eller fel utan det handlar i högsta grad om 

vilken som är bäst lämpad till de forskningsfrågor som ska upprättas (Silverman, 2013). 

Kvantitativ forskningsmetod innebär att forskaren letar efter statistiska resultat som går att 

generalisera genom exempelvis enkätundersökningar med slutna alternativ. Den kvantitativa 

metoden ger generaliserade slutsatser av forskningen medan den kvalitativa metoden ger en 

djupare förståelse av studien. Kvalitativ forskningsmetod är inte lika strukturerad men ger en 

mer detaljerad information och förknippas ofta med metoder som intervjuer och observationer 

(Lind, 2015). Bryman och Bell (2017) menar på att kvalitativ forskning kan beskrivas som ”… 

att se världen med undersökningspersonens ögon”. Vi har valt att använda oss utav kvalitativ 

metod för att hitta mönster och få en djupare förståelse i hur företagen använder sig av 

ekonomistyrning. Det hade varit problematiskt att få tag i tillräckligt med respondenter med rätt 

befattning för att en kvantitativ metod skulle varit möjlig. Syftet med uppsatsen är att hitta hur 

företag inom dagligvaruhandeln utformar sin strategi då de infört e-handel som ett komplement 

till traditionell butikshandel samt hur det i sin tur påverkar företagets ekonomistyrning 

 

Den klassiska vetenskapliga metoden som utgår från en referensram kan vara allt från en teori 

eller en modell till att formulera hypoteser som sen testas mot verkligheten med hjälp av 

observationer, deduktion (Bryman och Bell, 2017). Vilket innebär att man helt enkelt går från 

det generella eller allmänna till det specifika. Medan den motsatta metoden kallas för induktion 

där man kommer fram till en generell slutsats som är baserad på enstaka observationer (Bryman 

och Bell, 2017). Genom att söka nya kopplingar, bland annat pandemin, som har skapat ny 

mening gällande sambandet mellan ekonomistyrning och e-handel samtidigt som gammal teori 

och empiri har samlats in, har en abduktiv metod används som (Patel & Davidson, 2011) 
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förklarar. En metod som är en kombination av de tidigare två nämnda metoderna, deduktion 

och induktion (Denzin, 2009). Denna metod används för att få en bredare och djupare tolkning 

till studien samt att få ihop ett samband mellan den rådande pandemin, ökade satsningar på e-

handel som i sin tur påverkat ekonomistyrningen i dagligvaruhandeln. Genom att utföra 

inledande ostrukturerade intervjuer till en början kunde det byggas upp en problemformulering 

som sen kunde testas mot respondenter i en semistrukturerad intervjuundersökning.  

3.2 Datainsamling  
Valet av frågeställning till denna studie uppkom på grund av att vi båda har varit verksamma 

inom e-handel i dagligvaruhandeln, tillsammans ville vi som forskare få en större insikt inom 

ämnet och se hur företagen utformar sin strategi då de infört e-handel som ett komplement till 

traditionell butikshandel samt hur det i sin tur påverkar företagets ekonomistyrning. Pandemin, 

covid-19, har lett till en kraftig ökning av e-handel vilket också är en intressant faktor att titta 

närmre på (Dannenberg m.fl., 2020). Dannenberg m.fl., (2020) menar att det har varit en hög 

tillväxt för e-handel och att pandemin har skapat stora möjligheter för företagen.  

 

För att genomföra denna studie har både primär- och sekundärdata används. Det är två typer av 

data som brukar nämnas gällande datainsamling. Primärdata är insamling av ny information till 

den specifika studien, alltså den data som forskaren själv samlar in. Sekundärdata är 

information som redan finns tillgänglig, där någon annan tidigare samlat in information för 

något annat ändamål (Fortnox, 2020). För denna rapport har primärdata varit en viktig 

informationskälla då vi genomfört en kvalitativ undersökning. Primärdata har samlats in genom 

besök på båda butikerna, Ica och Coop, samt intervjuer med butikschef, avdelningsansvarig för 

onlineavdelningen samt en medarbetare på onlineavdelningen. För att styrka upp den ena 

butikens svar intervjuades även regionchefen. Sekundärdata har samlats in genom studier av 

vetenskapliga artiklar, annan litteratur, internet samt genom att studera tidigare examensarbeten 

inom området.  

3.2.1 Urval 
I urvalet av företag i dagligvaruhandeln försökte vi hitta två butiker som har en relativt stor 

spridning gällande butikernas ekonomistyrning samt att företaget har minst 30 anställda. Då det 

var betydande att företaget var lite större och hade anställda att styra sattes antalet anställda 

som ett kriterium, främst med syfte att kunna jämföra deras styrsätt (Malmi & Brown, 

2008).  För att lättare hitta ett mönster begränsas urvalet till svenska företag då det i olika länder 
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råder olika lagar, traditioner och värderingar (Pettersson & Esmer, 2005). Vid eftersökning 

valdes därför de oberoende butikerna Ica och Coop. Ica är en butik som drivs av en enskild 

handlare som äger butiken och kan därmed utforma butikens egen ekonomistyrning 

(Icahandlarna, u.å). Coop är en ekonomisk förening där medlemmarnas ansvar begränsas till 

det kapital som satsas i föreningen (KF 1 u.å). Detta gör det möjligt att se hur stor skillnaderna 

mellan butikerna påverkar styrsättet och satsningen på e-handeln.   

3.3.1 Val av respondenter 
Denna studie karaktäriseras utav en kvalitativ metod vilket innebär att det är ett begränsat antal 

undersökningsenheter som studeras (Lind, 2015). Därigenom krävs det att empirin som samlas 

in är relevant och trovärdig i förhållande till studiens problemfråga (Lind, 2015). Urvalet borde 

bestå av en stor variation av respondenter inom den existerande organisationen då ett statistiskt 

representativt urval inte är meningsfullt för kvalitativa studier (Torst, 2010).  

 

Tre respektive fyra personer intervjuades på butikerna, där alla hade olika befattningar inom 

företaget samt olika ansvarsområde. Detta för att kunna erhålla en bred överblick om hur de ser 

på e-handelns utveckling. På båda butiker utfördes en intervju med butikschef, en med 

avdelningsansvarig för onlineavdelningen samt en medarbetare på onlineavdelningen. För att 

styrka upp den ena butikens svar intervjuades även regionchefen. Detta bidrar till en djupare 

förståelse till hur synsättet tenderar att fungera i praktiken och om e-handeln har påverkat det 

(Torst, 2010). Valet av respondenter gjordes med grund av att de personerna förväntas besitta 

den kunskap som behövdes för att genomföra studien (Lind, 2015).  

3.2.2 Intervju  
Syftet med intervjuerna var att få bättre förståelse för hur ökade satsningar på e-handel har 

påverkat ekonomistyrningen i dagligvaruhandeln (Lind, 2015). Därav genomfördes 

semistrukturerade intervjuer som innebär att frågorna som behandlades under intervjun var 

färdiga innan intervjun genomfördes för att ge samtalen en struktur samt för att informationen 

som samlas in ska vara användbar (Lind, 2015). Frågorna behövde inte besvaras i någon 

speciell ordningsföljd. Det ger denna studie uttryck i att frågorna ställdes utifrån hur 

respondenten svarade, samt utefter en naturlig ordningsföljd för att få ett bredare svar. En 

semistrukturerad intervju karaktäriseras av att respondenten själv kan utveckla sina synpunkter 

och får möjligheten att tala fritt om de ämnen som tas upp och därigenom påverka intervjuns 

riktning (Denscombe, 2016).  
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Frågorna som utformades för intervjuguiden har utgångspunkt i den teoretiska modellen vilket 

medför att de är relevanta för studiens forskningsfråga. Vi valde att ha tre rubriker kopplade till 

intervjuguiden för att få en bra struktur samt för att få med alla delar inom ämnet som studeras 

(figur 5). Respondenterna fick även möjlighet att i förväg ta del av de frågorna som vi avsåg 

behandla under intervjun för att introducera ämnet, dels för att förbereda respondenten, dels för 

att intervjun skulle generera användbar information.  

 

Intervjufrågorna skiljde sig åt mellan de olika intervjuerna på grund av att varje person besitter 

olika mycket kunskap inom ämnet (Lind, 2015). Då semistrukturerade intervjuer genomfördes 

följde författarna upp nästkommande intervju med fördjupande frågor till svar som erhållits 

under tidigare intervju för att intervjun skulle ge användbar och relevant information för 

studiens framfart (Lind, 2015).  

 

Både personliga intervjuer och telefonintervjuer genomfördes, dels på grund av pandemin, 

Covid-19, dels på grund av avståndet till de olika butikerna. Eftersom butikerna ligger 

geografiskt i olika delar av Skåne samt det återkommande problemet som följt under hela 

processen, Covid-19, bestämdes att en av författarna närvarade på respektive intervju, förutom 

under telefonintervjun där båda författarna närvarade. Nackdelen med att vara ensam 

intervjuare vid varje intervju var att det blev svårare att få en helhetsbild samt få in alla olika 

aspekter av ämnet. Det medförde även att vissa frågor behandlades djupare under vissa 

intervjuer vilket kan bero att respondenterna uppfattar frågorna olika beroende på vem det är 

som ställer frågan (Denscombe, 2016). För att säkerställa svaren så återrapporterades även 

resultaten till medverkande respondenterna för att bekräfta om data tolkats rätt eller inte. I 

efterhand anser vi dock att det dessutom fanns fördelar med utfallet av intervjuerna eftersom 

när vi sammanställde dem så har vår egen uppfattning av ämnet förändrats lite eftersom vi har 

fått svar ur olika perspektiv och insett att det finns fler än ett sätt att se på ämnet.  

  

Efter att ha genomfört alla intervjuer ansåg vi att tillräcklig med information hade samlats in 

för att kunna fortskrida med studien och analysera materialet. Analysen inleds med att avlyssna 

och transkribera varje intervju vilket är en krävande process. Fördelen är att den som har 

intervjuat påminns om informationen som samlades in och det blir lättare att analysera den. 

Empirin analyseras sedan utifrån den teoretiska modellen som utformats och svaren från 

intervjuerna jämförs med varandra.  
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Tabell 1, Sammanställning av respondenter Intervju 

 
 

Under perioden som studien skrevs låg alla företag under en stor förändring som hade kommit 

att påverka hur företagen styrdes och deras ekonomiska mål. Pandemin, covid-19, gjorde så att 

efterfrågan på e-handel ökade kraftigt vilket i sin tur ledde till att företagens mål, både de 

finansiella- och icke-finansiella, inte alls stämde överens med verkligheten längre. Företagens 

strategi under denna period behandlade därför mest om att kunna besvara den efterfråga som 

uppkommit och inte deras ekonomiska mål, då deras gamla strategi eller styrsystem inte 

passade in längre. Anledningen varför studiens intervjufrågor därmed fick mer fokus på strategi 

var just för att företagen låg under en stor process där deras mål och strategi höll på att 

förändras, som i sin tur kommer att förändra ekonomistyrningen. Men att kunna få ut bra svar 

på hur dem skulle gå tillväga med den nya expanderande marknaden just då blev problematiskt. 

Frågornas riktning blev därför mer mot processen för att se hur förändringarna har skett på plats 

och om personalen är medvetna om företagets mål och på så sätt få reda på hur dem gör för att 

uppnå dem. Däremot informerade företagen i början av studien, innan intervjuerna, att den 

expanderade marknaden hade kommit att påverka så pass mycket att dem slutat följa sina gamla 

mallar då dem inte längre var användbara. Vilket påverkade hur formuleringen på frågorna 

skapades, som i efterhand med facit i hand visade att dem var väldigt svaga till vad vi egentligen 

ville ha för resultat. Intervjufrågorna kunde därför ha formulerats en aning bättre för att få en 

mer omfattning kring just deras ekonomistyrning. Av anledning att vi genomförde intervjuerna 

på egen hand, på grund av pandemin och butikernas geografiska läge, gjorde att tiden inte räckte 

till för att kunna komplettera upp det vi kände saknades. Om planen som var tänkt från början, 

att båda författarna skulle vara närvarande, hade det kunnat ske en justering under intervjuns 

gång men i och med vi satt enskilt blev det svårt av anledning att vi inte ville sväva iväg åt olika 

håll.  



 

23 

3.3 Ämnesval 
Företag har i allt större utsträckning breddat sina vyer från enbart fysisk butik till onlinehandel, 

till följd av detta har vi fått upp ögonen för den handelsform kallad e-handel och hur den 

påverkar ekonomistyrningen och på så sätt skapades frågeställningen till denna studie. 

3.4 Metod för analys 
För att kunna dra en slutsats tillsammans med den teoretiska modellen så har intervjuer utförts 

samt transkriberats, som sedan jämförts med den information vi fått från vår sekundära data, 

alltså den insamlade empirin. I samband med jämförelsen kunde tolkningar göras av materialet 

och mönster kunde identifieras, vilket i sin tur resulterade i att dem fem olika faktorerna fick 

störst fokus och styrsystemet var svårare att identifiera. Det ledde till att vi som forskare 

skapade vår egen konceptuella modell för att närmre se vad som faktiskt skett i företagen och 

inte bara det som kommit att påverka. Genom att strukturera upp det insamlade datamaterialet 

med samma övergripande huvudrubriker kunde en bättre helhetsbild erhållas som sedan kunde 

analyseras. Empirin strukturerades in i tre övergripande rubriker för att fånga upp viktig och 

relevant information, nämligen situation, strategi och styrsystem. Dessa tre rubriker användes 

även som utgångspunkt till intervjuerna. Till de övergripande rubrikerna organiserades 

materialet in till samma underrubriker för att i syfte kunna få en tydligare bild av företagens 

strategier och skillnader (figur 5). När studiens övergripande rubriker och underrubriker hade 

identifierats kunde det tidigare sammanställda materialet sammansättas (bilaga 4 & 5) för att 

kunna presenteras i kapitel fyra. Efter att ha analyserat materialet flertalet gånger till det 

sammansatta materialet kunde en analys samt tolkning till den teoretiska referensramen göras. 

Den teoretiska referensramen kunde kopplas till stor del av företagen men blev en aning 

problematisk med MCS. Pandemin åstadkom en stor förändring som skedde i hela världen som 

i sin tur skapade oreda hos företagen. Därför fick denna studie större fokus på faktorerna som 

kom att påverka branschen och strategin till hur de hanterade krisen som i sin tur påverkat 

företagens ekonomistyrning.  
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Figur 5, Empirins övergripande rubriker samt underrubriker  
 

 
 

Kommentar: Figuren visar en modell över utgångspunkterna för empirins sammanställning. 

3.4 Trovärdighet och relevans  
Att specificera termer och metoder för att etablera och bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning 

anser Lincoln & Guba (1985, refererat av Bryman och Bell, 2017) som nödvändig. För en 

bedömning av en kvalitativ undersökning föreslår de två grundläggande kriterier, trovärdighet 

och äkthet. På grund av att en kvalitativ undersökning i många fall är beroende av forskarens 

egen uppfinningsrikedom samt oftast genomförs med ett litet antal individer i en organisation 

menar kritikerna på att det är svårt att generalisera resultaten till andra miljöer. Därför blir ett 

av de största problemen som utgörs med kvalitativa studier trovärdigheten. Detta beror på att 

forskaren måste kunna visa att datainsamlingen, analyserna och forskningsresultatet har utförts 

på ett trovärdigt tillvägagångssätt. En kvalitativ undersökning ska enligt Guba och Lincoln 

(1985, refererat av Bryman och Bell, 2017) bestå utav fyra trovärdighetskriterier nämligen 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse. Förutom dessa fyra 

trovärdighetskriterier anser de även att ett antal kriterier rörande äkthet och autencitet som 

omfattar frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet också bör vara med. 

  

Vi har valt att studera två konkurrerande företag i detaljhandeln, Ica och Coop, som ligger på 

två olika orter för att öka tillförlitligheten i de analyser och slutsatser vi drar. Detta medför en 

möjlighet att kunna se ett samband för livsmedelsbranschen som helhet, då de är oberoende av 

varandra och uppbyggda på motsvarande sätt men befinner sig trots allt i samma bransch. 

Däremot kan antalet butiker vi valt påverka tillförlitligheten, då det endast är två. 

Datainsamlingen är gjord på liknande sätt i båda butikerna. Under intervjuerna antecknades 

respondenternas svar i samband med att dem spelades in, som vi sedan därefter gick igenom 
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för att diskutera våra olika upplevelser. Detta tillvägagångssätt har gjort att butikerna blir 

jämförbara och leder därför till en bättre analys som erhåller en djupare förståelse till tillväxten 

av e-handeln. 

3.4.1 Tillförlitlighet 
Handlar om att säkerställa så att forskningen matchar den bild som målas upp av verkligheten 

och därav ger en trovärdig läsning av studien (Bryman & Bell, 2017). För att säkerställa att 

detta uppfylls har intervjuerna bearbetats noggrant upprepade gånger. För att ytterligare 

säkerställa att data har tolkats rätt eller inte har intervjuerna återrapporterats till de medverkande 

respondenterna, vilket också öppnade möjligheten att ställa följdfrågor. Detta är även en metod 

som Bryman och Bell (2017) nämner just för att säkerställa tillförlitligheten.  

3.4.2 Överförbarhet  
Om studien även kan tillämpas i andra sammanhang, antingen i en annan miljö än den studien 

utförts i eller i samma miljö men vid senare tidpunkt, uppnås överförbarhet (Bryman och Bell, 

2017).  Denna studie kan dock tänkas ha en försämring i överförbarheten då pandemin, covid-

19, har varit unik i flera avseenden och denna situation kan därför bli svår att sätta in i ett annat 

sammanhang. Men med avsikt att lyckas med detta kan resultatet tänkas vara användningsbar 

till andra studier som i framtiden studerar kommande kriser i liknande situationer.  

3.4.3 Pålitlighet 
Genom att använda externa parters granskande synsätt för att analysera forskningsprocessen i 

dennes olika steg kan en mätning av pålitlighet göras (Bryman & Bell 2017). Granskningen 

består bland annat av val av forskningsfrågor samt tolkning av data. För att säkerställa denna 

studies pålitlighet har deltagande vid seminarium utförts kontinuerligt, där andra forskare har 

granskat studien. Dessutom har processen granskat och analyserats av tillgiven handledare.  

3.4.4 Konfirmering eller bekräftelse  
Genom att forskare ska agera i god tro och inte låta deras egen subjektiva ställning eller den 

teoretiska inriktningen påverka studiens resultat och genomförande, uppfylls konfirmering 

(Bryman & Bell, 2017).  För att uppfylla detta krav var tanken från början att båda författarna 

skulle närvara vid intervjutillfällena men på grund av covid-19 och butikernas geografiska läge 

bestämdes det att en av författarna närvarade på respektive intervju, förutom under 

telefonintervjun där båda författarna närvarade. Genom att informera respondenten vid 
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telefonintervjun att den fick ställa frågor närsomhelst om det skulle uppstå några oklarheter 

kring frågorna, förhindrades den oklarhet som kan komma när intervjuerna inte genomförs 

ansikte till ansikte. Eftersom information som ges kan uppfattas olika av olika personer blev 

det svårt att uppfylla detta krav. Uppgift att undersöka om materialet har blivit påverkat 

subjektivt blev därför granskarnas.  

3.4.5 Validitet  
I forskning brukar två sorters validitet diskuteras, nämligen intern och extern validitet. Med 

validitet menas en bedömning av de slutsatser som genererats från en undersökning (Bryman 

och Bell, 2017). Intern validitet omfattar således det urval av analysenheter som ingår i 

utredningen och handlar om huruvida en slutsats mellan två eller fler variabler finner samband 

eller ej. Det betyder inte att andra faktorer inte kan förklara sambandet bara för att forskaren 

har funnit ett visst samband. I denna studie går det alltså inte att utesluta att det finns andra 

faktorer som påverkat e-handelns tillväxt. Även fast pandemin, covid-19, har ökat tillväxten för 

e-handeln är vi öppna med att det även kan vara andra faktorer som har inverkan på e-handeln. 

Intern validitet är en motsvarighet till tillförlitlighet och innebär hur troliga eller sannolika 

resultaten är (inte statistisk sannolikhet) (Bryman och Bell, 2017). Extern validitet omfattar vad 

som utifrån undersökningen kan sägas om populationen. Denna form väcker frågan om 

huruvida resultaten från en undersökning kan generaliseras till andra situationer, personer, 

platser och sammanhang. Det är därför frågan gällande hur individer och organisationer väljs 

ut för att delta i en undersökning blir avgörande. Resultaten kan dock bli svåra att säkerställa 

då det är respondenten själv som avgör om denne väljer att besvara frågorna sanningsenligt 

eller inte. Stora skillnader kan observeras mellan vad intervjupersonen säger och hur den 

faktiskt agerar när en sådan situation uppkommer och därför kan validiteten bli något osäker. I 

en intervjusituation bör intervjuaren alltid sträva mot att få fram hur det faktiskt är, de objektiva 

sanningarna. Genom att hålla intervjupersonerna anonyma så ökar även sannolikheten att sanna 

svar ges och på så sätt ökar trovärdigheten. Att vara källkritiskt är otroligt viktigt i samtliga fall 

och ifrågasätta huruvida källorna är oberoende eller ej (Hein, 2012). Ett annat kriterium som 

även anses viktig enligt Bryman och Bell (2017) är relevans, som bör bedömas utifrån vilken 

betydelse den har och vad den kan bidra med till litteraturen (Bryman & Bell, 2017)  
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4. Empiri 
 

Det fjärde avsnittet redogör för det empiriska materialet som tagits fram. Empirin är en 

sammanställning av den data som samlats in genom intervjuer och kommer presenteras 

utifrån de perspektiv som finns i vår modell. Kapitlet inleds med en presentation av Ica och 

Coop och deras uppbyggnad.   

 
 

4.1 Företagsbeskrivningar 
4.1.1 Ica  
År 1917 startade Hakon Swenson Hakon-bolaget i Västerås som är grunden till dagens Ica. 

Senare år 1938 bildas ICA AB utifrån de inköpscentraler som följt Hakon Swenson’s idé, och 

två år efter det bildas även ICA-Handlarnas förbund. Ica var tidigare en förkortning av 

Inköpscentralernas Aktiebolag (Icagruppen, 2017).  

 

Ica är en form av frivillig kedja i en sammanslutning som helt eller delvis ägs av självständiga 

företag. För att enskilda handlare med egna butiker skulle kunna möta konkurrens var syftet 

med bolaget att dessa handlare skulle kunna samarbeta med exempel varuinköp från 

leverantörer (Konkurrensverket, 2002). Ica är ett av Sveriges starkaste varumärken och som 

Ica-handlare är du egenföretagare som äger och driver en Ica butik med fullt företagar- och 

arbetsgivaransvar. Det innebär att som Ica-handlare har du rätt till varumärket, samt att 

butiksläget regleras via avtal med Ica Sverige AB (Icahandlarna, u.å).  

  

Det var under 1990-talet som Ica i första hand koncentrerade sin verksamhet till 

dagligvaruhandel. Under denna tid genomfördes flera organisationsförändringar och Ica 

delades in i fyra huvudbolag under Ica Handlarnas AB som var moderbolaget. Verksamheten 

delades senare in i två huvudbolag: Ica Partihandel och Ica Detaljhandel där varje bolag 

ansvarade för respektive funktion (Konkurrensverket, 2002).  

  

År 1998 gick Ica Handlarnas AB och norska Hakon Gruppen AS ihop och bildade ett 

gemensamt bolag - Ica AB, detta var en viktig strukturförändring. Under denna tid blev även 

det norska bolaget Canica AS, som äger Hakon gruppen AS en framstående ägare. Två år 

senare, år 2000, gick Ica-koncernen igenom sin största ägarförändring och Ica Ahold AB 
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bildades. Detta då den holländska dagligvarukoncernen Royal Ahold tog över hälften av 

ägandet, Canica AS tog över 20 procent och resterande 30 procent tillhörde Ica Förbundet 

(Icagruppen, 2017). 

  

Canica säljer sin andel år 2004 i bolaget och därefter äger Ica Förbundet istället 40 procent, ett 

år senare byter Ica Förbundet namn till Hakon Invest AB och Invest-aktien blir börsnoterad på 

Stockholmsbörsen. År 2013 förvärvar bolaget Hakon Invest Aholds ägarandel i Ica och 

koncernen byter namn till Ica gruppen. Ica bedriver idag sin verksamhet i Sverige och i 

Baltikum. I Ica Gruppen AB ingår Ica Sverige, Rimi Baltic, Apotek Hjärtat samt Ica Fastigheter 

(Icagruppen, 2017).  

4.1.2 Coop 
En konsumentkooperativ ekonomisk förening, kallad Kooperativa förbundet med förkortning 

KF, bildades på slutet av 1800-talet (KF 1). Deras plan var att bryta ner karteller och monopol 

med konsumentföreningar, samordnade inköp och varudistribution och egen varuproduktion 

(Coop). KF menade att man kunde lösa både de individuella och gemensamma behoven genom 

att gå samman och äga tillsammans. En vision skapad av en tydlig och konkret idé löd att det 

skulle finnas bra mat i bra butiker till ett bra pris (KF 1).  

 

Under stora delar av 1900-talet fick butikerna inom kooperationen namnet Konsum, även om 

det förekom, både lokalt och nationellt, andra butiksnamn. Konsum kunde pressa priserna av 

olika anledningar och förknippades därför i hög grad med partitillhörighet, där personer åt 

höger absolut inte skulle handla hos kooperationen medan det uppmuntrades för 

socialdemokrater att vara solidariska och handla (KF 2).   

 

Gröna konsum kom under 90-talet och var ett namn för en uppsamling av föreningar, 

majoriteten från KF. Dagligvarukoncernen Coop Norden bildades sen den 1 januari 2002 av 

Kooperativa förbundet, i aktiebolagsform tillsammans med den danska och norska Coop. Med 

mening att stärka den konsumentkooperativa detaljhandeln i Norden. Kedjan ändrade namn 

igen och skulle nu gå under Coop Konsum. Coop Konsum fördes över till Coop Sverige när 

Coop Norden bildades och de nya butikskedjorna som Coop Extra och Coop Nära 

introducerades. Upplöstes sen igen 2008 och består därefter främst av det gemensamma 

inköpsbolaget Coop Trading (KF 2).  
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Den 1 januari 2014 bildades nya Coop Sverige med ändring i stadgarna om att det ska vara 

möjligt att direkt få ett medlemskap i KF och numera inte behöver vara medlem i en 

konsumentförening längre. I september 2015 meddelar även Coop att namnet Konsum ska 

slopas och deras butiker ska numera gå under varumärkena Lilla Coop, Coop och Stora Coop. 

Coop Butiker och Stormarknader AB driver idag (2021) sin dagligvaruhandel i de regioner där 

medlemmar är direktanslutna till KF. Under 2019 köpte dessutom Coop upp lågpriskedjan 

Netto, vilket rörde sig om 163 butiker och de låg placerade framför allt i södra Sverige (KF 2).  

 

4.2 Strategi Ica 
4.2.1 Process vid uppstart av e-handel 
E-handel har funnits inom Ica sedan många år tillbaka, men inte i samma struktur som den är 

idag. Innan var det ett annat företag som drev Icas e-handel och körde ut varor till andra företag 

och dylikt beskriver avdelningsansvarig. När butiken sedan valde att själva satsa på att driva e-

handel, som idag benämns Ica Online, berodde det dels på att den gamla e-handeln skulle stänga 

ner och företaget såg att det fanns en öppning på marknaden, dels att Ica redan hade en plattform 

att jobba efter. Efter beslut tagits om att starta upp Ica Online utsågs en projektledare som fick 

i uppdrag att synka butiken för att kunna starta upp e-handel. Det var många andra Ica butiker 

som redan hade kommit igång med e-handel, en av anledningarna till att de valde att vänta var 

att undvika ”barnsjukdomarna” som kan uppstå vid en nyutvecklad tjänst. Företaget ville 

behålla kunderna som den gamla e-handeln hade och flytta över dem till den nya plattformen, 

sedan såg de även potential att sälja till privatkunder och inte bara företagskunder. Idag är 

majoriteten av dem som handlar online privatkunder.  

 

Det finns både för- och nackdelar med att öppna upp för e-handel eftersom det till viss del sätter 

hela driften på sin spets beskriver butikschefen. Avdelningen Ica Online är både tidskrävande 

och personalkrävande på ett annorlunda sätt i jämförelse med övriga butiken. Till en början var 

den tuffaste utmaningen att hålla alla deadlines som krävs för att avdelningen ska fungera så 

som att alla ordrar ska vara klara vid en speciell tid eftersom kunden har valt upphämtningstid 

och är redo att hämta sina varor då. Idag ser avdelningsansvarig bara fördelar med att driva e-

handel. 

4.2.2 Strategi vid e-handel 
Att öppna upp för e-handel, närmare bestämt Ica Online innebar en minskad lönsamhet för 

företaget. Men eftersom samhället hela tiden utvecklas och e-handel blev allt större var det en 
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del som företaget både ville men också behövde ha. På grund av att e-handeln har en mindre 

lönsamhet finns det också en annorlunda strategi som används där i jämförelse med resten av 

butiken. Strategin har egentligen bara varit att den ska finnas tillgänglig för kunderna, men i 

takt med att e-handeln ökade har styrningen också ändrats. Som butikschefen säger:  

 

Det har alltid varit en annorlunda strategi, vi har ju haft en mindre lönsamhet innan i e 

handel och då har strategin egentligen bara varit att den ska finnas tillgänglig. Sen har vi 

växlat upp och ändrat om lite i styrningen där, och nu vill vi ha så mycket e-handel som 

möjligt. Där vi nu dessutom ser en marknad där vi kan växa mest. Därför har finns ett 

fokus på att växa mer i de kanalerna, mer kanske än vad vi har i butiken i övrigt (Ica). 

 

Idag vill företaget ha så mycket e-handel som möjligt och ser en marknad där de potentiellt kan 

växa mest. Fokus för e-handel ligger i att växa i de kanalerna mer än vad som görs i butiken i 

övrigt. 

 

4.3 Styrpaket Ica 
4.3.1 Ansvarsfördelning och arbetssätt 
Sedan Ica valde att starta upp sin online avdelning menar butikschefen att ansvarsfördelningen 

har utvecklats mer än förändrats. Det är idag samma personer som är ansvariga men till följd 

av att omsättningen har ökat har de behövt utveckla organisationen. Till en början var det 

ungefär fem personer som jobbade på avdelningen, men de arbetade inte heltid med projektet. 

Fram till nu har det som mest jobbat över 30 personer på avdelningen men idag är det cirka 25-

28 stycken. Avdelningsansvarig menar att bara personalansvaret har varit en stor förändring i 

samband med att också sköta driften utifrån de ökade volymerna. Även arbetssättet har gått 

igenom en stor förändring under speciellt det senaste året, egentligen över hela tiden, där det 

idag har blivit mycket effektivare. En förändring är att de har delat upp plocken i olika zoner 

istället för att plocka en kunds artiklar på en och samma gång. Idag finns det fyra olika zoner 

som är uppdelade på torr, kyl, frys samt frukt och grönt. Det innebär att en medarbetare exempel 

plockar enbart torrvaror till ett x antal kunder på samma gång. Denna förändring har också 

inneburit att de behövt lösa logistiska problem för att kunna förvara varorna tills kunden 

kommer och hämtar dem. Avdelningen har samma lokal som de hade från början vilket har 

gjort att de idag är lite ”trångbodda” eftersom volymen har ökat så kraftigt. Företaget har hyrt 

in en kylcontainer som har stått utanför butiken sedan i vintras och kommer stå där ett tag 

framöver för att ha plats att förvara alla kylvaror, dock är det inte en hållbar lösning i längden. 
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Butikschefen menar att de behöver en helhetslösning vilket de jobbar på tillsammans med 

fastighetsägaren.  

 

I det teoretiska ramverket har modellen styrsystem presenterats, där en del styrverktygen 

fokuserar på belöningssystem och bonusar. Med det menas att goda prestationer kan belönas 

med syftet att uppmuntra och motivera de anställda för att arbeta effektivare. Under intervjun 

framkom det att Ica inte arbetar på det sättet med belöningar. Medarbetarnas prestationer mäts 

på andra sätt, bland annat genom statistik på plocken som finns för alla att kolla på, men det är 

inget som personalen bedöms på. 

 

I takt med att försäljningen har ökat och fler väljer att handla online så krävs det att 

medarbetarna på avdelningen hjälps åt för att effektivisera arbetstiden. I jämförelse med hur det 

var vid uppstarten av online så har ansvarsfördelningen utvecklats, bland annat genom att fler 

medarbetare på avdelningen har fått ansvar. För att få avdelningen att vara så effektiv som 

möjligt så krävs det att alla tar sitt ansvar, nu finns det även en person som jobbar kvällstid som 

ansvarar för att logistiken ska fungera. Det är även fler medarbetare som jobbar kvällstid 

jämfört med hur det var i början, för att effektivisera arbetet. I början var det bara några som 

jobbade kväll och då fokuserade dem enbart på att lämna ut varor till kunderna som kom och 

hämtade, beskriver en medarbetare på avdelningen. Nu har företaget satt in fler timmar där 

medarbetare även kvällstid jobbar med att plocka ordrar till dagen därpå vilket har effektiviserat 

avdelningen. Avdelningsansvarig säger: 

Det har varit väldigt roligt eftersom det alltid finns nya sätt att göra saker på, och att det 

(Ica). 

4.4. Situation Ica  
4.4.1 Företagets påverkan av covid-19 
Att företaget har påverkats av covid-19 är definitivt menar både butikschef och 

avdelningsansvarig. Ute i butiken märks det tydligt att beteendet har förändrats både hos 

medarbetare men även kunder. Företaget ska nu erbjuda handsprit till kunderna, plexiglas i 

kassan, dekaler i golvet om att hålla anstånd samt att medarbetarna både själva ska hålla avstånd 

men också påminna andra om det. Avdelningsansvarig säger att nu är vi vana att se kunder i 

munskydd och tänker att det är mer kutym än inte. Företaget märker stor skillnad på 

onlineavdelningen också eftersom försäljningen där har ökat enormt. Främst är det privatkunder 
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som handlar online men även företag, dock menar avdelningschefen på att beställningar från 

andra företag har minskat och tror att det kan bero på att människor idag sitter hemma och 

jobbar och äter exempel inte frukost tillsammans på kontoret längre. 

 

I takt med att efterfrågan på e-handel har ökat, speciellt under det senaste året har företaget 

jobbat hyfsat konservativt. Det har dels varit en stor utmaning att få med sig hela organisationen 

i förändringen utan att få ”växtvärk”, då ökningen accelererat fort. Dels att sköta driften med 

de ökade volymerna som nästintill växte hundraprocentigt under hela perioden. I början av 

covid-19 var företaget inte förberedda på att möta den växande efterfrågan som uppstod 

eftersom det ökade så lavinartat. Dem var dock inte ensamma utan det blev ett branschproblem 

för alla. Företaget har inte stressat fram lösningar på detta problem utan har avsiktligt tagit det 

i den takt de mäktar med och har släppt på ordrar efterhand. Ökningen som fört med sig fler 

ordrar per dag har resulterat i att företaget har behövt anställa mer personal, efterhand som ny 

personal kom in kunde de också öppna upp för fler ordrar. Eftersom Ica även erbjuder 

hemkörning till sina kunder uppstod där en utmaning, att rent tidsmässigt få det att fungera. 

Tjänsten hemkörning kräver att företaget behöver ha minst en men gärna flera chaufförer vilket 

innebar att ju fler som behövde köra desto mindre medarbetare kunde vara ute i butiken och 

plocka varor. Därför inledde Ica ett samarbete, på prov, med ett annat företag som tog över alla 

hemleveranser. Det resulterade i att all personal på avdelningen kunde sättas på plock och 

därigenom effektivisera arbetet. Avdelningens högsta prioritering riktar stort fokus på att 

behålla kunderna men också att underlätta för dem.  

4.4.2 Framtiden för e-handel 

Företaget har många planer och ser ljust på framtiden för e-handel. Avdelningsansvarig tror 

inte att försäljningen kommer gå ner även efter pandemin släpper, utan tror att hela branschen 

har hoppat fram ett par år i framtiden. Avdelningen är bekväma där de är i organisationen och 

känner att de har alla bitar på plats för att öka e-handeln och klara av eventuella toppar. 

Avdelningsansvarig hoppas att kunder har upptäckt att det är enkelt, smidigt och bekvämt att 

handla online, och ser ingen anledning att gå ifrån det:  

E-handeln är här för att stanna! 
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4.5 Strategi Coop 
4.5.1 Process vid uppstart av e-handel 
Projekt Coop online startades till en början uppe i Stockholm och rörde sig ganska snabbt 

därefter nedåt mot Skåne till Coop B för att expandera. Nuvarande regionchef blev 

kontaktpersonen och till slut chef för Coop e-handel i Skåne. Till en början var varje butik sin 

egen produktionsenhet och hade därför sin egen e-handel där dem erbjöd utkörning och 

arbetade utefter vad butikens chef hade för mål. Cirka två år efter starten ville Coop online testa 

att expandera och därav slog dem ihop e-handeln mellan de fyra största butikerna längst kusten 

i Skåne. Detta ledde till att butikerna flyttade sin e-handels personal till den butik som låg i 

centrum, butik B, skötte numera även allt plock och utkörning. Efter en tids prövning visades 

ingen effekt och konceptet med att ha utkörning från en längre distans gav negativt resultat, 

både gällande den ekonomiska delen och utifrån kundens perspektiv. Kundens efterfråga blev 

dessutom att deras mat skulle plockas från den butik de beställer ifrån, bodde kunden i närheten 

av Coop A så vill dem kunna komma åt de varor som finns i den butiken. Därför trädde en ny 

satsning i kraft och deras hämta stationer blev nu mer i fokus, butikerna har återgått och är 

numera sin egen produktionsenhet igen. Det finns alltså ingen sammankopplad butik längre och 

detta gav till följd att personalen skickades tillbaka till sin ursprungliga plats och varje Coop 

butik har sin egen e-handel, med skillnad att de inte längre har utkörning utan enbart hämta 

stationer. Hämta stationer fungerar på så sätt att medarbetarna plockar varorna som har beställts 

men kunden måste själv komma till butiken och hämta sina kassar. Däremot har Butik B 

fortfarande blivit den butik med övervinnande beställningar och har därmed kvar utkörning och 

inte bara hämta. Regionchefen berättade: 

 

Varför vi i så tidigt skede valde att öppna upp en e-handelsbutik var ju på grund av att 

man redan i tidigt skede såg att det fanns framtida möjligheter och därav ville vi vara med 

på den marknaden också, så man dessutom inte tappa några framtida marknadsandelar 

(Coop B). 

 

Coop online startades alltså av anledningen att man misstänkte att detta var en kanal som 

kommer att expandera i framtiden. Coop ville vara med i början på denna marknad och inte 

tappa framtida marknadsandelar. Genom att öppna upp ytterligare en kanal kunde deras namn 

dessutom synas på ytterligare ett ställe. Strategin vid uppstart handlade mycket om att få 

kunderna på deras sida och därav alltid vara en Coop kund oavsett vart handlingen sker och inte 

att den behövde generera en lönsamhet direkt. 
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4.5.2 Strategi vid e-handel 

Genom åren har det inte funnits en större satsning på e-handeln för Coop då de ansett att detta 

varit en kanal som kommer bli större längre fram i framtiden. Satsningen har varit lite till och 

från och ibland till och med hamnat åt sidan. Online avdelningen startades upp för just framtida 

planer och för att ta marknadsandelar. Strategin för Coop handlade om att få kunden till en 

Coop kund oavsett vart den ska handla och inte lönsamheten, som regionchefen menar:   

Vi vill få kunden till att bli en ”Coopare” (Coop B).  

Är kunden ute på äventyr och ska handla på vägen hem är deras strategi att kunden direkt ska 

tänka på Coop och röra sig ditåt, detsamma om kunden på kvällen ska göra sin veckohandling 

och därav vill beställa hemifrån ska även där tänket att handla på Coop komma upp först. Detta 

har alltså genom åren varit en avdelning som har varit väldigt kostsam och därav inte ekonomisk 

lönsam för butikerna. Däremot har varumärket marknadsfört mer och avdelningen har kunnat 

ligga i en utvecklingsfas för att i framtiden kunna generera mer pengar än vad den kostar. 

 

4.6 Styrpaket Coop 
4.6.1 Ansvarsfördelning och arbetssätt  

Till en början sköttes Coop online enbart av en liten projektgrupp, då satsningen inte var särskilt 

stor. Numera har online avdelningen utvecklats och växt i hela företaget, där den fått en bättre 

ansvarsfördelning och utvecklats med fler avdelningar kopplade till online, såsom marknads- 

och sortimentsavdelning. Det har tillkommit fler i personalen både ute på golvet och högre upp 

i hierarkin som dessutom jobbar med det administrativa, försäljningen och logistiken för att 

hela tiden kunna utvecklas till det bättre. 

Vid start plockades hela kundens order på en och samma gång men till följd av de ökade antalet 

ordrar har en utveckling skett och numera körs ett så kallat zonplock. Där plockarna blir 

uppdelade till de olika zonerna och plockar enbart den delen till kunden. Idag använder dem sig 

utav fyra olika zoner, nämligen torr, kyl, frys samt frukt och grönt. Detta har effektiviserat deras 

arbetssätt samt bidragit till att mindre fel i ordern uppstått. Däremot är detta ett system som 

enbart hållit sig kvar på Coop B. Antalet ordrar är inte lika många på Coop A och därför har 

dem gått tillbaka till det gamla systemet, där man plocka hela kundens order, då dem anser att 

det är ett mer effektivt sätt på grund av det lilla antalet ordrar. Avdelningsansvarig säger: 
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Vi får lov att zonplocka om vi vill men jag tycker det är mest effektivt att plocka hela 

ordern fullständigt till skillnad från hur de gör hos Coop B, varav deras antal ordrar är 

mycket högre än hos oss, där är zonplock ett mycket smidigare och snabbare system 

(Coop A). 

I varje butik finns det en avdelningsansvarig som tar hand om kommunikationen och beställer 

in förbrukningsmaterial, denna person skall ha lite extra koll på sortimentet för att kunna lägga 

upp lokala eller nya artiklar samt ta bort något som har gått ut och inte längre finns i sortimentet. 

Detta görs genom att hela tiden hålla butikschefen uppdaterad och därav kan avdelningen även 

hålla sig inom butikens mål. Numera sker annars den största kommunikationen med 

projektledare som sitter uppe i Stockholm för att hålla avdelningen inom de mål som företaget 

vill i sin helhet. Varje vecka hålls det dessutom i ett veckomöte på plats i varje butik, som 

innebär att hela personalen går igenom viktiga detaljer som är bra att vara informerade om. Då 

företaget inte använder sig utav belöningssystem har det istället blivit viktigt för dem att kolla 

på deras prestationsmätningar för att skapa motivation och noggrannhet. Mötena är helt enkelt 

till för att upplysa alla om hur det ligger till och hur dem ska gå tillväga för att utvecklas. 

Regionchefen nämnde: 

Nej vi har ingen belöning, men vi jobbar mycket med prestation, all statistik samlas ju 

upp på hur mycket man plockar, hur många rader, artiklar, allting följs ju upp, hur många 

reklamationer man får om man har plockat dålig frukt, datum eller något (Coop B).   

4.6 Situation Coop  
4.6.1 Företagets påverkan av covid-19 

Coop e-handel har varit en kanal som inte haft störst fokus på sig i företaget och därav inte 

heller någon större satsning tidigare år. Regionansvarig nämner att deras tänk förut har varit: 

Detta finns men vi väntar med det.  

När pandemin, covid-19, slog ut förstod Coop direkt att avdelningen numera var något som de 

behövde lägga mer fokus på. Butikschefen och regionansvarig anser att man spolat fram e-

handeln tre till fyra år med den extremt ökade försäljningen. Det som lockade kunden mest med 

e-handeln var hemkörningen, därav blev Coop B mest drabbad. Den ökade försäljningen kunde 

dessutom till en början inte täckas upp med antalet personer i personalen vilket gav en 

konsekvens för plockarna med långa dagar. Medan avdelningsansvarig från Coop A menar att 
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det inte märkte någon större skillnad förutom att många av deras kunder idag är äldre personer 

som finns i en större riskgrupp.  

När pandemin bröt ut sköts antalet ordrar upp i taket och maxtaket nåddes varje dag. 

Regionchefen menar att första vågen kändes som en riktigt käftsmäll. Under en period från start 

och framåt på grund av det nådda maxtaket krävdes en väntetid på tre veckor. För att 

kompensera upp den kraftigt ökade försäljningen anställde företaget fler medarbetare. Med 

tiden blev de anställda mer vana vid den stora mängden och ett år senare menar regionchefen 

att kurvan för antalet ordrar har gått ner och blivit en mer jämn siffra varje dag.  

4.6.2 Framtiden för e-handel 
Enligt Coop väntas en ljus framtid för e-handeln, där den inom några år kommer ha vuxit så 

mycket att det kommer vara fler kunder som handlar online än i butikerna. På grund av den 

snabbskjutande starten och att kunderna fått isolera sig hemma under den rådande pandemin, 

kommer den att ligga på paus återigen ett tag. Nu kan däremot företagen satsa mer på e-handel 

än tidigare och ta sig ur den utvecklingsfas de befunnit sig i och få avdelningen till att bli mer 

lönsam och dessutom hinna plocka fler marknadsandelar. Regionchefen anser att handla i butik 

kommer bli mer som en livs grej och en liknande delikatesshandel. Kunden kommer inte längre 

gå till en butik för att handla pasta, krossade tomater och liknande råvaror utan all bunkrings 

handel kommer att ske på e-handeln. Butikerna kommer mer bestå utav delikatesshandel, bröd, 

färdigmat, bakelser, butik styckat kött, helt enkelt sådana saker som är svårt att få från e-

handeln. 

  

Den största satsningen för Coop just nu är deras hämta-stationer, för att varje butik skall kunna 

producera och vara sin egen produktionsenhet där de själva styr kampanjer och liknande. Coop 

anser att kunden är oftast redan ute och kör, när dem exempelvis hämtar barnen på förskolan, 

varit iväg och tränat på sin favorit padelbana eller bara på väg hem från jobbet. Därför är ett 

smidigt och miljövänligt val att hämta upp sina egna färdigpackade kassar, istället för att behöva 

gå in och handla själv eller att företaget ska behöva köra ut leveranserna och därmed släppa ut 

ytterligare giftiga avgaser. Idag är det nämligen logistiken som är största boven till e-handeln 

då det är den delen som är mest kostsam och har störst miljöpåverkan. Som regionchefen 

nämner; 

Det mesta sitter i logistiken nu, det är sista kilometern till kund som kostar samt den  

stora miljöpåverkan logistiken bidrar till (Coop B).  
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5. Analys 

 

I femte kapitlet kommer resultatet från den empiriska data att analyseras utefter de teorier 

som presenterades i kapitel två. Strukturen i detta kapitel följer samma mönster som i det 

empiriska kapitlet. 

 

5.1 Strategi 
5.1.1 Process vid uppstart av e-handel 
“Bara för att det är enkelt att starta, så är det inte enkelt att driva” (Ingelborn, 2019, kap 3). När 

Ica valde att öppna upp och satsa på e-handel hanterades hela processen ganska varsamt 

eftersom det sätter hela driften på sin spets och innebär en minskad lönsamhet (butikschef). En 

ny avdelning ställer höga krav och förväntningar på företaget, vilket gjorde att de ville undvika 

problem som skulle kunna uppstå med den nya tjänsten som skulle erbjudas till kunderna. 

 

Ingelborn (2019) nämnde att värdet är summan av ansträngningarna och menar på att vara 

uthållig och inte ge upp är det som kommer att göra din e-handel framgångsrik. Att butiken 

valde att vänta in i det sista med att starta upp sin e-handel menar butikschef och 

avdelningsansvarig har varit en fördel. Företaget visste att det skulle påverka lönsamheten men 

valde att tro på att kunderna skulle upptäcka enkelheten och smidigheten i e-handel, dessa 

ansträngningar som företaget gjorde har resulterat i att de idag har en rimlig andel lönsamhet.  

 

När projektet Ica online startade utsågs en projektledare som skulle leda projektet framåt. Ica 

hade redan en plattform att jobba efter som de kunde ta hjälp av vilket gjorde det lättare vid 

uppstarten. Den tuffaste utmaningen i början var att hålla deadlines, det problemet finns inte 

längre och företaget ser endast fördelar med att driva e-handel. Trots detta finns det många 

andra utmaningar som företaget stöter på under projektets gång, men det är också dem som gör 

att avdelningen utvecklas och blir bättre, för om det vore enkelt att driva e-handel skulle alla 

driva framgångsrika företag (Falkenberg, D. & Körösi, J, 2014).  

 

När Coop valde att öppna upp sin e-handel var anledningen enbart att den skulle drivas som ett 

marknadsföringsfönster och därför krävdes det inte enormt med resurser till en början. Däremot 

var de medvetna om att starten kommer innebära mindre ekonomisk lönsamhet då avdelningen 
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kräver höga kostnader. Coops butikschefer var inte jättenöjda med detta, hur det påverkade 

deras siffror till en början, men de var medvetna om att det är viktigt för företaget att komma 

ut och plocka in marknadsandelar.  

 

Marknaden har utvecklats och blivit större än någonsin och därför ställs det höga krav på 

företagen (Falkenberg, D. & Körösi, J, 2014). Utvecklingen har även bidragit till att tjänster 

utvecklas och kan kräva ändringar i företagens strukturer (Lumsden, et al. 2019). Coop online 

testade på en stor omstrukturering precis innan pandemin i Skåne, där butik B blev Onlines 

samlade produktionsenhet. I slutändan visade denna omstrukturering ett negativt resultat och 

gav till följd att de lade ner projektet igen. En ny omstrukturering sattes därav igång där varje 

butik blev sin egen produktionsenhet med sin egen hämta station istället för hemkörning. Coop 

visste att innebörden av att öppna upp en avdelning med e-handel inte skulle vara enkelt och 

valde därför direkt från början att ha större långsiktiga mål. Försiktigt har de testat sig fram för 

att se vilka möjligheter och utmaningar som kan dyka upp då e-handeln sedan tidigare legat i 

en uppstartsfas. 

5.1.2 Strategi vid e-handel 
För att öppna upp en ny avdelning i butiken behöver projektgruppen en strategi för hur arbetet 

ska fortgå. Denna strategi bör gå i linje med övriga verksamhetens mål, alltså en logik för hur 

e-handelns verksamhet också ska följa denna riktning (Nilsson & Olve, 2018). Det krävs att 

man förbereder sig för kommande utmaningar och därigenom fördelar ansvaret beroende på 

medarbetarnas olika talanger och roller (Nilsson & Olve, 2018). Strategin ska leda 

medarbetarna och ge dem incitament för att kunna arbeta och fungera tillsammans som ett team. 

När Ica öppnade upp för e-handel var strategin egentligen bara att den skulle finnas tillgänglig 

för kunderna, men idag ser företaget en marknad där de har möjlighet att expandera och fokus 

ligger på att växa i de kanaler där de ser potential att växa som mest.   

 

Precis som med alla avdelningar är det viktigt att välja vad för användning och funktion e-

handel ska fungera som i företaget, ska det fungera som ett marknadsföringfönster som ska 

bidra till övrig försäljning eller är det en avdelning som ska driva sin egen försäljning (Porter 

2001.; Wang och Goldfarb, 2017.; Dykert, Ivarsson & Widman, 2002). Resultatmålen kommer 

förändras och blir annorlunda beroende på anledning, därför är det viktigt att veta om syftet är 

lära känna kunderna bättre eller om det handlar om geografisk expansion (Dykert, Ivarsson och 

Widman (2002). Där Bjerre och Lindstedt (2009) menar att om det inte finns enkla och tydliga 
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mätbara mål blir det svårare att följa upp och utvärdera satsningen i ett senare skede. Under 

sina första år valde Coop att ha lite is i magen för avdelningen och använde den enbart som ett 

marknadsföringsfönster. Däremot har de sett avdelningen som ett framtida projekt då de anser 

att det är en kanal som skulle bli större i framtiden. För att ligga före tiden och även ha lite 

försprång valde de därför att starta upp avdelningen så dem i tidigt skede kunde plocka åt sig 

marknadsandelar.   

 

Coops strategi med avdelningen rörande e-handel har mestadels handlat om att plocka in 

marknadsandelar och att kunden alltid, oavsett vart den handlar, besöker deras butik eller 

hemsida. E-handel är en avdelning som har varit väldigt kostsam och inte varit lönsam fram 

tills covid-19 bröt ut. Därför har det tidigare inte handlat om lönsamheten för Coop utan det är 

varumärket som legat i fokus. Varumärket skulle lyftas upp och spridas så antalet kunder ökade, 

både i butik och på nätet. Under pandemin ökade tillväxten för avdelningen enormt och Coop 

fick ändra sin strategi, den gick från att enbart vara ett marknadsföringsfönster till att 

avdelningen idag ligger i en utvecklingsfas för att bli mer lönsam och driva sin egen 

försäljning.  

 

5.2 Styrpaket 
5.2.1 Ansvarsfördelning och arbetssätt 
Ansvarsfördelning avser hur ledningsstrukturen är utformad som en del i den administrativa 

styrningen. Nilsson och Olve (2018) menar att den administrativa styrningen ska se till att det 

finns en tydlig ansvarsfördelning på avdelningen. Butikschefen på Ica menar att sedan start har 

ansvarsfördelningen inte förändrats eftersom det fortfarande är samma personer som har ansvar, 

utan att den snarare har utvecklats då det idag är fler personer som har ansvar jämfört med vid 

starten. Nilsson och Olve (2018) skriver om contingency teorin och de olika faktorerna som 

påverkar företagen. Den fjärde faktorn handlar om interna och externa faktorer och beskriver 

där att antalet medarbetare samt om företaget växer eller minskar kan påverka 

ekonomistyrningen i företaget (Nilsson & Olve, 2018). Företaget har behövt utveckla 

organisationen på grund av att omsättningen kraftigt har ökat, speciellt inom e-handel. I 

uppstartsfasen för Ica online var det cirka fem personer som arbetade med projektet, medan det 

idag finns närmare 30 stycken anställda på avdelningen, vilket också är en faktor till att 

ansvarsfördelningen har utvecklats. Vid en sådan förändring krävs det att ansvar fördelas ut 

över fler personer för att arbetet ska fungera och bli effektivare. Bolman och Deal (2017) menar 

att rätt struktur i organisationen ökar medarbetarnas prestationer. Genom att varje medarbetares 
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egenskaper utnyttjas och att respektive färdigheter som varje person har kompletterar varandra, 

resulterar i att de arbetar mot samma mål och känner ansvar för hela teamets prestation. Genom 

att ansvarsfördelningen har utvecklats har företaget behövt sätta in mer personal även på 

kvällstid för att effektivisera arbetet, det innebär att det nu även finns minst en person som har 

ett större ansvar för att logistiken ska fungera. Samt att det är mer personal som plockar ordrar 

inför nästkommande dag vilket resulterar i att fler kunder kan beställa online.  

 

En annan faktor som effektiviserat avdelningen är förändringen i arbetssättet som har skett över 

tid. Från början plockades en kunds artiklar på en och samma gång, alltså hela ordern. Idag har 

plocken delats upp i olika zoner vilket gör att medarbetarna kan plocka fler ordrar åt gången. 

Företaget har dock behövt lösa en del logistiska problem på grund av den ökade efterfrågan på 

e-handel eftersom varorna behöver förvaras tills dess att kunden kommer och hämtar dem. 

Avdelningen har idag samma lokaler som de hade när företaget startade upp för e-handel, vilket 

har gjort att platsen ibland blir knapp, detta problem menar Archibugi (2017) är vanligt 

förekommande vid en sådan expansion. Under denna period där företaget stött på många 

utmaningar har många nya idéer skapats (Svensk handel. 2021), avdelningsansvarig menar att 

de problemen har de löst efterhand och ser ljust på en helhetslösning i framtiden, samt att det 

alltid finns något sätt att lösa dem på när de väl blir tvingade, exempelvis kylcontainer vid 

platsbrist i butik.   

 

Genom den stora ökningen som skedde under pandemin krävdes både en omstrukturering och 

en tydligare ansvarsfördelning i hela företaget för Coop. Det har alltså skett en stor förändring 

och hela avdelningen har behövt utvecklas där det tillkommit nya ansvariga, både i butikerna 

men även längre upp i hierarkin på företaget. Detta har skett på grund av den stora utvecklingen 

som krävdes av avdelningen då efterfrågan steg gick rakt upp i taket. Däremot är det butik B 

som har märkt av den största förändringen av antalet ordrar av anledningen att det är den enda 

Coop butiken med hemleverans, resterande erbjuder enbart en hämta station.  

 

I butikerna har förändringar synts till på så sätt att den avdelningsansvariga på plats i butiken, 

har hand om all lokal marknadsföring, priser och kampanjer för att bättre kunna anpassa sig 

utefter deras kunder. Genom veckomöten med både butikschef och ansvariga från Stockholm 

kan mål och visioner byggas upp. Därför krävs det hela tiden en kortsiktig planering som 

präglas av taktisk styrning (Malmi & Brown, 2008), där man kollar på andra faktorer som kan 

komma att påverka. Den avdelningsansvariga kan genom att pusha extra på vissa varors priser, 
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beroende på hur uppmärksam den är i sin planering, för att företaget inte ska behöva fylla sina 

lager med varor som finns kvar i slutet av en säsong eller dåligt datum. Att vara uppmärksam 

är en faktor som är mer viktig i detta sammanhang än snabbheten. Det går oftast enkelt att 

korrigera e-handels kampanjerna eftersom kanalen befinner sig online på hemsidan. 

Snabbheten är viktig på så sätt att ingen kund ska behöva känna någon orättvishet mot att de 

missat någon kampanj på grund av försening eller att den dök upp i slutet av veckan på grund 

av att den ansvariga inte uppmärksammat detta i början och därför är det viktigt att ha en bra 

planering (E-barometern, 2020). E-handel befinner sig enbart på nätet och därför är det viktigt 

att hänga med i priser och kampanjer då detta är deras marknadsföring plats till skillnad från en 

butik där skyltar och placeringen i butiken får en annan innebörd.   

 

5.3 Situation 
5.3.1 Företagets påverkan av covid-19 
Att covid-19, pandemin som vi just nu lever i har påverkat företagen är ett faktum 

(Folkhälsomyndigeheten, 2021). De anställda på Ica har tydligt påverkats av detta och märkt 

ett förändrat beteende hos både kunderna men även sina medarbetare. Försäljningen på Ica 

online har kraftigt ökat eftersom fler kunder har fått upp ögonen för e-handel, det beror delvis 

på att många inte längre vill gå in i butikerna och handla men också för att spara tid. Även fast 

dagligvaruhandeln har påverkats positivt av covid-19 med ökad försäljning, så har företagets e-

handel påverkats negativt genom att tappa en del företagskunder i samband med detta 

(Dannenberg m.fl, 2020; E-barometern, 2020). Trots ökningen har företaget valt att sakta men 

säkert öppna upp för fler ordrar för att förhindra att inte klara av alla deadlines det för med sig. 

Det ligger stort fokus på servicekvaliteten för e-handel men också på produktkvaliteten, 

eftersom företaget vill behålla sina kunder är det viktigt att produkterna som plockas är av bra 

kvalitet samt att servicen ska vara i första hand.  

 

Den stora pandemin som chockade världen rörde även till det för många företag, däremot är e-

handel en sådan avdelning i ett företag som dragit nytta av det (Dannenberg m.fl, 2020). 

Efterfrågan ökade snabbt i början och företaget fick ställa om sig och sätta den som mycket 

högre prioritering gentemot innan. Detta berodde på att pandemin var ett virus som smittar 

mellan människor och värsta utfallet var döden, därav ville kunderna undvika folksamlingarna 

vilket inkluderar butikerna (Folkhälsomyndigheten, 2021). Detta ledde till att personalen även 

påverkats på så sätt att det blev långa och kämpiga arbetsdagar då de saknade personal till att 

plocka alla ordrar vilket i sin tur ledde till att de blev långa väntetider på kundernas 
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beställningar. För att väga upp detta så anställdes nya plockare och med tiden blev även de 

anställda mer vana vid den stora mängden och fokus kan numera ligga på att alla ordrar ska 

vara så fläckfria som möjligt. Däremot, medan försäljningen hos privatkunderna har ökat så har 

företagskunderna minskat. Detta är på grund utav samma anledning, då dessa företag har 

påverkats på så sätt att de jobbar hemifrån istället och behöver därför ingen beställning till 

kontoret.  

5.3.2 Framtiden för e-handel  
Ica tror att e-handeln är här för att stanna och ser positivt på framtiden. Trots att det senaste året 

har inneburit en hel del utmaningar så finns det ingen anledning att tro att e-handeln på något 

sätt skulle minska då hela branschen har påverkats och tillväxten är stor. Företaget är idag 

bekväma i den situation de befinner sig i och planerar för helhetslösningar i framtiden. De 

hoppas att dessa kommer underlätta och effektivisera arbetet, vilket resulterar i att de kommer 

att ha kapacitet att öppna upp för fler ordrar.  

 

Coops vision gällande e-handelns framtid är väldigt ljus, dem tror att i slutänden kommer 

antalet kunder vara mycket högre på nätet än i butiken. En stressfylld vardag har blivit vanlig 

för människan, vi vill hinna med så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. För att 

underlätta kundens vardag kommer därav själva bunkerhandlingen ske online så att kunden 

själv kan anpassa när på dygnet den vill handla utan att behöva förflytta sig. När 

bekvämligheten bakom datorn har växt fram kommer det resultera i att e-handelns tillväxtkurva 

kommer skjuta uppåt. Detta gäller dock inte förrän lite längre fram, kanske några år. Pandemin 

tvingade avdelningen att hoppa fram ett par år i utvecklingen trots att ingen var beredd på det, 

men genom att följa med i svängarna kan nu avdelningen ligga bättre i sin egen utvecklingsfas 

(Dannenberg m.fl, 2020; Ax, Johansson & Kullvén, 2011). Det har bidragit till att resurser har 

behövts läggas ner för att få igång avdelningen mer på riktigt. Däremot tror Coop att kunderna 

kan komma att minska online handlingen ett litet tag på grund av att dem vill få tillbaka det 

sociala, ut och träffa människor då dem har känt sig instängda i ungefär ett års tid. Om det 

stämmer, kommer avdelningen i sådana fall kunna dra nytta av att dem behövt sätta igång 

processer för att kunna utvecklas till det bättre. Processer som egentligen sparats till längre fram 

i framtiden rörande faktorer i utvecklingen som exempelvis att ha en bra fungerande hemsida 

eller bekväma rutiner för plockarna. En process som än idag har varit väldigt problematisk är 

logistiken. Att köra längre sträckor med ett fordon drar inte för mycket kostnader, utan det är 

småstoppen mellan varje hus som höjer den siffran. Därför ligger stort fokus på att lösa ett 
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miljövänligt och effektivt sätt som dessutom inte drar för mycket kostnader, för att få 

avdelningen till att utvecklas vidare mot att bli mer lönsam. Deras antagande är helt enkelt att 

dem med hjälp att denna snabba tillväxt, kan ligga steget före till nästa gång e-handelns tillväxt 

skjuter iväg.  
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6. Diskussion 

 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser mot bakgrund av teorin och empirin, som denna studie 

har kommit fram till. Där studiens frågeställning och syfte gällande hur ekonomistyrningen i 

företagen har påverkats av ökade satsningar på e-handel besvaras. Avslutningsvis tas kritik 

mot studien upp samt aktuella förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Strategi 
När båda butikerna valde att öppna upp och satsa på e-handel var anledningen att de såg en 

öppning på marknaden och därav en chans att ta marknadsandelar. Ica startade en projektgrupp 

som var ansvariga för det som kom att bli Ica Online, deras uppdrag blev till en början att 

samordna avdelningen och sammanbinda den med övriga butiken. Fördelen var att Ica redan 

hade en plattform att jobba efter då många andra butiker i andra delar av Sverige redan hade 

startat upp sin e-handel vilket gjorde att själva processen gick väldigt smidigt (Icagruppen, u.å). 

En anledning till att företaget valde att vänta med att öppna upp för e-handel var att det ändå är 

en relativt ny tjänst och de ville vara säkra på att kunna möta efterfrågan och utmaningarna som 

uppstår i samband med detta. När Coop öppnade upp sin butik för e-handel var det främst för 

att företaget misstänkte att tillväxten inom just e-handel skulle komma att bli stor i framtiden. 

Ett par år efter starten ville företaget expandera och valde att slå ihop sin e-handel tillsammans 

med fyra andra närliggande butiker och ha en butik som “centrum” och enbart använda en butik 

som produktionsenhet och därigenom sköta all e-handel. Följden av detta blev att personalen i 

respektive butik som jobbade med e-handel fick förflyttas till den butiken som blev centrum för 

Coop e-handel. 

 

För Icas del fanns det både för- och nackdelar med att öppna upp för e-handel i sin butik. Att 

starta en helt ny avdelning sätter hela driften på sin spets samt en minskad lönsamhet i 

uppstartsfasen. Online avdelningen är både personal- och tidskrävande vilket kan vara till en 

nackdel eftersom det är svårt att veta hur många ordrar som kommer in varje dag och kunna 

schemalägga personal utefter det (E-barometern, 2020). Det går att se ungefär hur många ordrar 

det ligger inne till nästkommande dag och även några dagar framöver, men det är kanske inget 

som hjälper när avdelningsansvarig sitter och gör schema för en tid längre fram. Detta innebär 

att personal ofta blir inringd samt att personalen som redan jobbar kan behöva jobba över för 
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att alla deadlines ska bli klara innan kunderna kommer och hämtar sina varor. Det gör att det är 

svårt att veta hur företaget ska tänka kring just personalfrågan, eftersom antal ordrar per dag 

varierar hela tiden. Coop upplevde en nackdel i att e-handeln i början inte gav någon effekt på 

och presenterade ett negativt resultat både ekonomiskt men även ur kundperspektivet. E-

handeln inom Coop har inte heller haft lika stort fokus som den har haft hos Ica, den har hamnat 

lite i skymundan vilket också kan vara en del i att avdelningen inte har varit lönsam. Coop har 

idag kvar Butik B med hemleveranser men har annars återgått till att varje butik har sin egen e-

handel med skillnaden att butikerna enbart erbjuder upphämtning för kunderna och inte 

hemkörning. Följden av detta blev också att personalen som innan fick flytta med till butiken 

som blev centrum för e-handeln har fått gå tillbaka till deras ursprungs butik. Skillnaden här 

jämfört med Ica är att Ica har haft stort fokus på sin e-handel sedan start och idag har en bra 

lönsamhet i projektet. De erbjuder sina kunder både utkörning och upphämtning. 

 

Båda företagen har ganska lika resonemang kring varför de valde att satsa på e-handel, 

nämligen att det är en tjänst som ska finnas tillgänglig för kunderna och därigenom har båda 

företagen inte fokuserat på lönsamheten kring avdelningen. Från start till idag är det ett 

resonemang som tycks ha fungerat väldigt bra eftersom e-handel idag är en så stor del av 

företaget. Företagen koncentrerar sig även idag på att växa mer i de kanalerna eftersom de ser 

potential att växa mer på den marknaden.  

6.2 Styrsystem 
Båda företagen som undersökts i denna studie startade upp sin e-handel för ett par år sedan och 

har sedan dess haft en positiv tillväxt med tiden. Tillväxten och de ökade volymerna kräver att 

företagen utvecklar organisationen i takt med förändringarna (Dannenberg m.fl, 2020). I kapitel 

2 har förklaring getts till hur styrsystem fungerar och vilka delar som ingår i det. Detta system 

används för att få en större förståelse för hur organisationer fungerar genom olika styrverktyg 

och tanken med det är att leda och styra organisationen i rätt riktning, samt att se till att alla 

jobbar mot samma mål (Chenhall 2003). En del i styrsystemet handlar om ansvarsfördelning 

och arbetssätt som tillhör den administrativa styrningen, den handlar om olika strukturer inom 

organisationen och ledningen för att de ska kunna styra och påverka de anställdas beteende i 

organisationen (Malmi & Brown, 2008).  

 

Vid uppstarten av Icas onlinehandel utsågs som sagt en projektgrupp som fick i uppdrag att 

synka e-handeln i relation till butiken. Butikschefen menar att de personer som vid starten blev 
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ansvariga för projektet idag har samma befattning och att ansvarsfördelningen därigenom inte 

har förändrats utan istället utvecklats. Utvecklingen har skett på så sätt att det idag är fler 

personer som har ansvar på avdelningen och det är resultatet av den kraftiga tillväxten som skett 

under se senaste åren. På grund av att försäljningen har ökat och fler ordrar behöver behandlas 

krävs det struktur på arbetet, vilket Ica har löst genom att dels ge fler personer ansvar för att 

effektivisera arbetet. Dels att avdelningens personalomsättning har ökat sedan start för att klara 

av alla deadlines. Ökningen av personal kräver också att det finns en struktur på avdelningen 

så att alla vet vad som förväntas av dem, och vad det är som behöver göras (Malmi & Brown 

2008). Det är intressant att Ica har gått från en avdelning med cirka 5 stycken anställda vid 

uppstarten för ungefär 4 år sedan till att ha varit över 30 personer totalt och idag är det cirka 25 

- 28 personer som jobbar på Ica online. Ökningen är bland annat ett resultat av Covid-19 som 

har påverkat hela samhället, då fler och fler valde att börja handla online och orderantalet ökade 

i rask takt, det gjorde att företaget behövde anställa mer personal för att kunna möta den 

växande efterfrågan. Förändringen är enbart positiv då den har resulterat i att omsättningen har 

ökat och fler personer har fått möjlighet till arbete, som annars har varit svårt under pandemin 

då många istället har förlorat sina jobb på grund av den.  

 

Det som är intressant är att Coop har gjort en nästintill likadan resa med sin e-handel, med 

skillnaden att de inte har satsat lika mycket på att få e-handel att växa och bli en större del av 

företaget. Fokus på e-handel har ibland hamnat åt sidan då avdelningen startades främst för att 

ta marknadsandelar och som en framtidssatsning. Resultatet av att de inte satsade helhjärtat 

redan från början gjorde att e-handeln påverkats negativt av Covid-19, då även denna butik 

mötte en växande efterfrågan som inte kunde besvaras. Det kan man tydligt skåda eftersom de 

valde att flytta sin e-handel till en annan närliggande butik istället för att själva behålla tjänsten 

i sin egen butik och utveckla den därifrån. Det har gjort att ansvarsfördelningen har utvecklats 

på ett annorlunda sätt i jämförelse med Ica.  Uppstartsfasen såg i princip likadan ut som Icas då 

Coop också tillsatte en projektgrupp som skulle bedriva e-handel från butiken. Eftersom e-

handeln flyttades fick även personalen följa med till den nya butiken och därigenom har det 

skett förändringar i ansvarsfördelningen. Det var fyra olika Coop butiker som slog samman sin 

e-handel vilket gjorde att omstruktureringar krävdes. 

 

Även arbetssättet har förändrats i båda företagen i jämförelse med hur det var i början. Båda 

företagen har gått igenom samma process och utveckling och jobbar idag ungefär likadant 

med skillnad att Coop A fortfarande använder samma arbetssätt som de hade från början. Det 
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arbetssättet innebär att medarbetarna plockar hela ordrar fullt ut, vilket betyder att en 

medarbetare kan plocka x antal kunder på samma gång men att de plockar allting som kunden 

har beställt från torrvaror till frysvaror. Utvecklingen har behövt ske eftersom efterfrågan 

ökade och de behövde bli mer effektiva. Därför delades plocken upp i olika zoner som nämnts 

ovan, torr, kyl, frys samt frukt och grönt. Det innebär att en medarbetare kan plocka fler 

ordrar åt gången eftersom endast kylvaror till en kund inte är lika många artiklar som en hel 

order, vilket har resulterat i ett effektivare arbete. För Icas del har denna förändring dock 

inneburit en del logistiska problem då varje butik behöver förvara varorna tills kunden 

kommer och hämtar dem (Nilsson & Olve, 2018). I brist på plats i lokalerna har de hyrt in en 

kylcontainer så länge för att även kunna förvara kylvaror där, men butikschefen påpekar att 

det inte är en hållbar lösning i längden och att de jobbar på en helhetslösning till framtiden. 

För att återkoppla till contingency teorin som presenterades i kapitel 2 som en del av vårt 

teoretiska ramverk kräver ett sådant problem någon form av strategi, dels för hur framtiden 

kommer bli, dels för att det är ett stort projekt att dra igång (Donaldson 2006). 

Logistikproblem kan ses som en intern faktor där företag behöver arbeta fram en lösning som 

kommer vara användbar i framtiden.  

 

Under det senaste året har personalen på onlineavdelningen behövt arbeta övertid för att möta 

den ökade efterfrågan på beställningar. Det visar på en vilja från medarbetarna att hjälpa till, 

men de behöver också känna förtroende från organisationen att de gör något bra (Nilsson & 

Olve, 2018). För att varje medarbetare ska bidra till ett bra resultat och en bra arbetsmiljö 

krävdes dock att företagen gjorde en förändring. Arbetssättet på Ica förändrades genom att 

arbetspassen har förändrats. Personalen är idag uppdelad över hela dagen på en mer jämn nivå 

gentemot hur det såg ut för några år sedan. Vid uppstarten arbetade de flesta dagtid med att 

plocka, där sedan en eller två personer arbetade kvällstid med att lämna ut varorna till kunderna. 

I början var fokus mest på att plocka klart dagens ordrar och i mån av tid även påbörja några 

ordrar till morgondagen. När pandemin slog till och efterfrågan växte innebar det även en del 

övertid för medarbetarna för att hinna plocka klart alla ordrar som kommit in, med tiden har 

arbetssättet behövt utvecklas för att effektivisera arbetet. Det har lett till att det idag är fler 

personer som arbetar kvällstid med att enbart plocka ordrar inför morgondagen. Det är en stor 

skillnad i jämförelse med Coop, där de enbart plockar dagtid och där nästintill alla jobbar 

samma tid. Även på Coop har det behövts arbeta mycket övertid, speciellt under pandemin för 

att alla ordrar ska bli klara. Det har dock inte skett någon förändring i just arbetstiden på Coop 
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trots att tiden ibland är knapp vilket är en faktor som de borde kolla över (Malmi & Brown, 

2008).  

 

Med den utvecklade teknologin kan företagen dessutom upplysa om hur arbetsprocessen går 

till genom styrande tekniska mätningar, och därigenom visa hur det faktiskt ligger till för 

avdelningen men även för varje individuell plockare (Malmi & Brown, 2008). Genom detta kan 

företagen dra nytta på så sätt att dem kan få både avdelningen men även den individuella 

plockaren att kunna utvecklas till att göra arbetet snabbare, smidigare och med mindre fel. Detta 

bidrar till att avdelningen ständigt kan utvecklas och genom de olika mätningarna finns det ett 

tydligt mönster att hemkörning är det mest attraktiva för kunderna och inte hämta stationerna. 

Företagen har möjlighet att erbjuda varje kund den tillgänglighet dem efterfrågar. Genom att 

kunna erbjuda den tillgängligheten och använda sig utav ett system som strukturerar all den 

viktiga information och som underlättar i det vardagliga arbetet kan företaget aktivt ta hand om 

sina kunder (Malmi & Brown, 2008). 

6.3 Situation 
Studiens resultat visar att båda företagen ser en positiv och ljus framtid för e-handeln. Företagen 

har med tiden blivit mer bekväma i den situation de befinner sig i då pandemin påverkade hela 

branschen och en tydlig förändring i beteende hos både kunder och personal syns. Personalen 

har fått vänja sig vid att se saker som exempelvis munskydd på varje kund i butiken, att man 

ska erbjuda kunderna handsprit eller de nya plexiglasen nere i kassalinjen för att skilja kunderna 

och personalen åt så dom inte befinner sig för nära varandra. Dessutom med vetskapen om att 

det är en sjukdom som sprids och de anställda ska behöva plocka varor bland så mycket kunder 

det ibland kan bli i butiken, kunde skapa oro för personalen (Svensk handel, 2021). Men med 

tiden har bekvämligheten blivit större och personalen är så vana att dem inte längre tänker på 

det på samma sätt.  

 

Många förändringar har skett i takt med den nya rådande efterfrågan. Trots att försäljningen har 

gått upp gällande privatkunder så har antalet företagskunder minskat hos båda företagen. 

Företagen misstänker att det beror på att människor idag sitter mer hemma och befinner inte sig 

på sina kontor vilket resulterar i att dem inte längre äter frukost tillsammans. Detta är dessutom 

något som företagen tror kommer till en viss del hålla sig kvar (Svensk handel, 2021). Det har 

blivit enklare att jobba hemifrån i dagens samhälle då nästintill allting sker genom teknologin 

och genom att inte behöva förflytta sig någonstans varje dag underlättar det deras vardag. Men 
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med en stressfylld vardag som tränger sig in i varje persons hushåll kommer antalet 

privatkunder att fortsätta att öka. 

 

Då branschen har genomgått en stor förändring under senare år har företagen behövt vara 

innovativa och skapa nya modeller för att styra företaget i rätt riktning. Trots att vissa 

förändringar skett utan vidare eftertanke är båda företagen idag ganska bekväma i den situation 

de befinner sig i. Dessa modeller kan komma att bli användbara i framtiden som hjälp att 

analysera kundbeteende, vilket leder till att företagen kan möta framtida efterfrågan med mer 

kunskap av egna erfarenheter. 

 

Framtiden anses vara ljus för e-handeln däremot i olika takt för företagen. Det är tydligt att 

avdelningen på grund av pandemin och den ökade tillväxten fick hoppa några år framåt i 

utvecklingen (E-barometern, 2020). Däremot framhävs olika visioner för framtiden av de olika 

företagen. Där Coop siktar in sig på att utvecklingen har gått för snabbt för kunderna och dem 

har inte själva fått välja sin takt. Dessutom har kunderna känt sig inlåsta i sina hem under en 

längre period och kommer därför vilja söka sig ut till platser, först och främst för att få lämna 

hemmet men även få känna av det sociala till både andra kunder och personalen. Därför är deras 

antagande att till en början kommer kunderna fortfarande söka sig till butikerna för sin 

veckohandling men om en snar tid framåt kommer butikshandling mer likna en 

delikatesshandel och intresset för e-handeln kommer öka. All bunker handel kommer ske på 

nätet medan små handlingen sker i butik, detta beror även på den stressfyllda vardagen vi skapat 

då handlingen på nätet kan ske varsomhelst och närsomhelst. Ica tror på förändringen och ser 

möjligheterna. Genom att personalen blivit bekväma under denna period har de kunnat visa hur 

enkelt och smidigt det är att handla online. Detta enorma kliv branschen har gjort gör att dem 

anser e-handeln är här för att stanna och tillväxt kurvan kommer att fortsätta åt rätt håll. Som 

avdelningschefen från Ica online säger: 

 

E-handeln är här för att stanna! (Ica) 

6.4 Övergripande slutdiskussion 
Vår problemformulering lyder:  

• Hur utformar företag inom dagligvaruhandeln sin strategi då de infört e-handel som ett 

komplement till traditionell butikshandel?  

• Hur påverkar det företagets ekonomistyrning? 
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Den övergripande faktorn som satt käppar i hjulet för företagen och som har följt hela processen 

är covid-19. På grund av pandemin som kom i början av 2020 har hela samhället behövt anpassa 

sig till nya restriktioner och regler. Många företag har blivit hårt drabbade medan tillväxten i 

företagen inom dagligvaruhandeln har ökat kraftigt. Följden av detta Följden av detta gjorde att 

det blev svårt att få svar till hur det faktiskt påverkat företagens ekonomistyrning.  

 

För att återkoppla till figur 5 och våra tre rubriker som följt under hela processen. Det har 

uppstått en situation, covid-19, som har gjort att företagen har behövt ändra sin strategi och 

lägga mer resurser på e-handel då efterfrågan har ökat. Detta resulterade i att företagen behövde 

ändra sina styrsystem som i sin tur medförde en förändring i ekonomistyrningen.  

 

Avslutningsvis har studien fått resultat som påvisar att vid en så stor situation som covid-19, en 

pandemi som berörde hela världen, får företagen ställa om snabbt då företagets styrsystem inte 

längre stämmer överens. Företagen fick lägga snabba och mindre strategier samt mål för att 

kunna besvara den nya efterfrågan som finns på marknaden. Detta för att dels kunna hålla kvar 

sina marknadsandelar samt utöka. De nyinkomna siffrorna kunde istället användas till den 

ledning som sitter högre upp i hierarkin för att kunna ta fram nya finansiella- och icke-

finansiella mål och budgetar som sedan kommer utforma företagets nya styrsystem. Av denna 

anledning var det problematiskt att se ett tydligt styrsystem och studiens fokus hamnade istället 

på processen som kommer bli en betydande del när dem väl skapar sitt nya styrkort.   E-handel 

är en avdelning som har blivit mer uppskattad de senaste åren men fick sig en rejäl uppgång på 

grund av pandemin. Det finns anledning att tro e-handel är här för att stanna och plocka upp 

fler marknadsandelar från dem vanliga traditionella butikerna.  

6.5 Kritik mot studien 
Hur representativa studiens slutsatser är för Ica och Coop kan möjligen ifrågasättas av olika 

anledningar. Där intervjuerna har fått begränsas till enbart en butik vardera för de olika 

kedjorna. Om fler butiker hade varit inblandade hade även fler intervjuer gjorts och kunnat 

bidra till en större utsträckning där det eventuellt resulterat i en mer korrekt uppfattning om hur 

e-handeln efter pandemin påverkat olika företag. På grund av covid-19 och butikernas 

geografiska plats bestämdes även att enbart av författarna skulle närvara på respektive intervju. 

Vilket medförde att vissa frågor kunde behandlas djupare under vissa intervjuer och det blev 

svårare att få en helhetsbild samt få in alla olika aspekter av ämnet. 
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Det finns ett tydligt mönster för att e-handeln kommer att stanna, men beroende på vilket företag 

och hur långt fram man låg i utvecklingen sedan innan pandemin visas ett intressant problem. 

Innan pandemin var e-handeln en avdelning som inte låg i stort fokus för många företag, det 

var en marknad som var på väg att utvecklas men innebar oftast en stor kostnad för företaget. 

Den stora kostnaden gjorde att företag som Coop valde att inte lägga ner för stora resurser på 

avdelningen och använde den istället som ett marknadsförings fönster, vilket skapade problem 

när efterfrågan på grund av pandemin sköt i taket. Medan företag som Ica som sedan tidigare 

redan lagt ner resurser för att försiktigt försöka få avdelningen från en kostsam utvecklingsfas 

till en avdelning som genererar pengar. Det gjorde att dem hamnade lite mer framkant än andra 

företag och utnyttjade den snabba tillväxten.  

 

Då företagens strategier låg i transformering var det svårt att få en tydlig bild över hur deras 

styrsystem ser ut och vad för mål dem är ute efter. Under studiens gång var största fokus att 

kunna möta den nya efterfråga då ovissheten för framtiden gjorde det svårt för dem att kunna 

göra långsiktiga planeringar och mål. Detta bidrar även till att studiens överförbarhet försämras, 

då denna situation som påverkats så hårt av pandemin kan bli svår att sätta in i ett annat 

sammanhang. 

6.6 Förslag till vidare forskning 
Studien och dess teoretiska samt empiriska bidrag tyder på att e-handeln är i en tillväxtfas och 

därmed ett fortsatt aktuellt och intressant ämne att studera. Detta är ett område som ständigt 

utvecklas och har ingen direkt tidigare forskning men på grund av pandemin lyfts ämnet fram 

mer.   

 

I vår studie har vi undersökt hur företag inom dagligvaruhandeln utformar sin strategi då de 

infört e-handel som ett komplement till traditionell butikshandel samt hur det påverkar 

företagets ekonomistyrning. Det skulle vara intressant att även jämföra denna studie med hur 

det ser ut på marknaden i andra delar av världen. Ekonomistyrning innefattar många olika delar 

och är ett brett ämne, då vi enbart tittat på hur den har påverkats i samband med e-handel hade 

det varit intressant att se hur ekonomistyrningen påverkats rent generellt. Under denna period 

som vi arbetat med vår kandidatuppsats har det varit mycket fokus på covid-19, pandemin som 

vi just nu lever i, vilket är en faktor som spelat stor roll. Vidare hade det varit spännande att 

undersöka huruvida pandemin har påverkat hela branschen, e-handel i dagligvaruhandeln. Det 
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är dock en studie som får komma längre fram i tiden när det finns mer forskning kring covid-

19.  

 

Studien undersöker bara två av de största aktörerna på marknaden, så ett förslag är att även titta 

på om, och i så fall hur deras strategier skiljer sig från mindre aktörer inom samma bransch. 

Om det finns skillnader beroende på om butiken är sin egen eller ingår i en större koncern.    
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Bilaga 1 - Intervjuguide - Butikschef 
 

• Beskriv din roll på Ica/Coop? 

• Hur länge har ni haft ni haft e- handel inom företaget? 

• Fanns det någon anledning till att ni valde att öppna e-handelsbutik?  

- Om ja, vilken var den främsta anledningen? 

• Hur gick processen till när ni valde att satsa på e-handel? 

• Hur har arbetet med er e-handel utvecklats sedan start? 

• Har ni upplevt några för- eller nackdelar med e-handel? 

- Om ja, i så fall vilka? 

Ekonomistyrning 

• Har ni någon strategi för e-handel? 

 - Om ja, hur ser den ut? 

• Vilka styrmedel använder ni för att styra e-handel i riktning mot de uppsatta målen? 

(Finansiella, icke-finansiella?) 

• Skiljer dessa strategier sig från det som används i övriga verksamheten? 

- Om ja, i så fall hur? 

• Har er ansvarsfördelning förändrats sen start,  

- Om ja, hur? 

• Har e-handeln fått en större prioritering jämfört med början och lägger ni ner mycket 

resurser på avdelningen? 

Framtiden 

• Har företaget påverkats av covid-19? 

- Om ja, på vilket sätt? 

• Tror ni att de som handlar på nätet är nya eller gamla kunder? 

- Och hur gör ni för att locka nya kunder till er butik? 

• Hur har ni jobbat för att möta efterfrågan på e-handel pga covid-19? 

- Och hur planerar ni att möta den växande efterfrågan på e-handel? 

• Hur ser ni på framtiden för e-handel? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide - Avdelningsansvarig 
 

• Beskriv din roll på Ica/Coop? 

• Fanns det någon anledning till att ni valde att öppna e-handelsbutik?  

- I så fall vilken var den främsta anledningen? 

• Hur gick processen till när ni valde att satsa på e-handel? 

• Har du upplevt några för- eller nackdelar med e-handel? 

- Om ja, i så fall vilka? 

Ledarskap 

• Har er ansvarsfördelning förändrats sen start? 

- Om ja, hur? 

• Har ert arbetssätt förändrats? 

- Om ja, hur?  

• Vet du vilka mål som din handlare har satt upp för din avdelning och butiken?  

• På vilket sätt följer du upp uppsatta mål och budget?   

• Hur förmedlar du den här sortens information till dina medarbetare? 

• Hur vill du att dina medarbetare ska tänka på och agera efter de mål ni satt upp?  

Framtiden 

• Har företaget påverkats av covid-19? 

- Om ja, på vilket sätt? 

• Tror ni att de som handlar på nätet är nya eller gamla kunder? 

- Och hur gör ni för att locka nya kunder till er butik? 

• Hur har ni jobbat för att möta efterfrågan på e-handel pga Covid? 

- Och hur planerar ni att möta den växande efterfrågan på e-handel? 

• Hur ser du på framtiden för e-handel? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide - Medarbetare  
 

• Beskriv din roll på Ica/Coop? 

• Hur länge har du jobbat på företaget? 

• Vet du vilka mål som din avdelningschef har satt upp för din avdelning?  

• Hur tycker du den informationen förmedlas till er? 

 

• Har er ansvarsfördelning förändrats sen du började jobba på företaget?  

- Om ja, hur? 

• Har ert arbetssätt förändrats?  

- Om ja, hur?  

• Hur upplever du att ni skapar mervärde för kunden? 

 

 

• Har du märkt av att företaget har påverkats av Covid-19? 

• Hur känner du att ni jobbar för att möta den växande efterfrågan på e-handel? 

• Hur ser du på framtiden för e-handel? 

 
  



 

60 

Bilaga 4 – Databearbetning Ica 
 
Databearbetningen är baserad på intervjuerna som genomfördes med respondenterna på Ica. 
Utgångspunkten har varit Figur 5 - Empirins övergripande rubriker samt underrubriker, där 
kategorierna strategi, situation och styrsystem har behandlats. För att strukturera innehållet har 
vi kodat de meningsbärande enheterna efter underrubrikerna.  
 

Respondent Meningsbärande enhet Kod Kategori 

Butikschef Det beror på vad man kallar e-handel, vi 
har ju haft någon form av handel som går 
över internet och det har vi haft de senaste 
3 - 4 åren.  

Process vid 
uppstart av e-
handel 

Strategi 

Butikschef När vi valde att öppna upp och satsa på e-
handel hanterades hela processen ganska 
varsamt eftersom det sätter hela driften på 
sin spets och innebär en minskad 
lönsamhet.  

Process id uppstart 
av e-handel 

Strategi 

Butikschef När projektet Ica online startade utsågs en 
projektledare som skulle leda projektet 
framåt. Ica hade redan en plattform att 
jobba efter som de kunde ta hjälp av. 

Strategi vid e-
handel 

Strategi 

Butikschef … det har ju utvecklats, förändrats vill jag 
inte säga att den har gjort utan i så fall 
utvecklats. Det är ju fortfarande samma 
personer som är ansvariga. 

Ansvarsfördelning 
och arbetssätt 

Situation 

Butikschef Definitivt. Vi märker ju att vi har ökar 
privatkunderna något enormt, vi märker 
också att vi har minskat företagen för de 
har ju inte gemensamma frukostar längre. 

Företagets 
påverkan av covid-
19 

Styrsystem 

Butikschef Vi har jobbat på ett hyfsat konservativt 
sätt. Vi har försökt få med oss hela 
organisationen i en förändring, vi har 
försökt få med oss alla parametrar. Det är 
en utmaning för en organisation att växa 
så snabbt utan att få växtvärk. Vi har 
avsiktligt tagit det i den takt vi mäktar 
med. 

Framtiden för e-
handel 

Styrsystem 

Avdelningsansvarig … vi hade ju någon form av e-handel 
redan innan Ica online, Icas företagssätt 
Market online och det drev ju ett annat 
företag. Sen väntade ju företaget in i det 
sista kan man säga att hoppa på Ica online 
för man ville undvika barnsjukdomarna. 
Och jag tänker att till en början var det ju 
som en servicebutik, alltså dels ta över 

Process vid 
uppstart av e-
handel 

Strategi 
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företagen på den nya plattformen för att 
den gamla skulle stänga...  

Avdelningsansvarig Till en början så var vi kanske fem 
personer som inte ens jobbade heltid med 
detta projekt. Och jag har ju haft som mest 
över 30 personer anställda här på 
avdelningen. Bara det ansvaret är ju en 
jätte förändring, att sköta driften utifrån 
det också med de ökade volymerna.  

Ansvarsfördelning 
och arbetssätt 

Situation 

Avdelningsansvarig Vi har blivit mycket effektivare, när vi har 
lärt känna systemen och ser potential i det, 
och framförallt att vi kan dela upp 
plocken. 

Ansvarsfördelning 
och arbetssätt 

Situation 

Avdelningsansvarig … alltså dels hur vi beter oss i butik, att se 
alla kunder med munskydd, nu är man ju 
jätte van vid det och tänker att det är mer 
kutym än inte, för mig har det påverkat 
mest just i butik.  

Företagets 
påverkan av covid-
19 

Styrsystem 

Avdelningsansvarig Anställt mer personal. Företagets 
påverkan av covid-
19 

Styrsystem 

Avdelningsansvarig … jag tror att hela branschen, livsmedels 
e-handeln, har hoppat fram ett par år i 
utvecklingen. Jag tror inte att det blir 
någon super rekyl ner faktiskt, utan folk 
har upptäckt att det är nämnt och schysst 
att handla online, man vill inte gå in i 
butiken och det är skönt att hämta sina 
färdigpackade varor och kassar. E-handeln 
är här för att stanna! 

Framtiden för e-
handel 

Styrsystem  

Medarbetare … innan var det bara arbetsledaren som 
hade lite mer ansvar, men nu är det de 
som jobbar kväll också som har lite ansvar 
att arbetet ska rulla på, det passet har de 
lagt in för att det alltid ska vara en person 
på kvällen också som ska ha ansvar.  

Ansvarsfördelning 
och arbetssätt 

Situation 

Medarbetare Vi har mer zonplock idag jämfört med 
innan, då var det bara uppdelat på frys, 
torr och kyl. Men nu har vi även en zon 
som bara plockar frukt också.  

Ansvarsfördelning 
och arbetssätt 

Situation 

Medarbetare Jag tror att folk kommer att fortsätta med 
det. De har förhoppningsvis fattat grejen 
och tycker det är smidigt. Har man väl 
börjat med e-handel så känns det som att.. 
tycker man då om det så finns det ingen 
anledning att gå ifrån det.  

Framtiden för e-
handel 

Styrsystem 
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Bilaga 5 – Databearbetning Coop 
Databearbetningen är baserad på intervjuerna som genomfördes med respondenterna på Coop. 
Utgångspunkten har varit Figur 5 - Empirins övergripande rubriker samt underrubriker, där 
kategorierna strategi, situation och styrsystem har behandlats. För att strukturera innehållet har 
vi kodat de meningsbärande enheterna efter underrubrikerna.  
 

Respondent Meningsbärande enhet Kod Kategori 

Onlinechef … att öppna upp en e-handelsbutik är ju att 
man vill vara med på den marknaden också, 
man vill ju inte tappa marknadsandelar. 

Process vid 
uppstart av e-
handel 

Strategi 

Onlinechef … det är fortfarande en kostnad för 
företaget. Men det håller vi på att jobba 
med så snart är det inte så längre. 

Process vid 
uppstart av e-
handel 

Strategi 

Onlinechef Nackdelen är ju solklar det är ju att det 
kostar, just nu i alla fall och en fördel är ju 
att man sprider sitt varumärke, du öppnar ju 
upp ytterligare en kanal, det är ju inte alla 
kunder som vill gå och handla i en butik 
idag, det finns ju dom som vill åt e-handeln 
och man måste ju nå ut till. dom också. 

Strategi vid e-
handel 

Strategi 

Onlinechef … det finns mycket större 
marknadsavdelning och sortimentavdelning 
och allt sånt fanns inte riktigt innan utan då 
var det en liten projektgrupp som skötte allt 
det här. Nu är det ju mycket mer folk som 
jobbar med det administrativa och folk som 
driver försäljning och logistik och hela den 
biten. 

Ansvarsfördelning 
och arbetssätt 

Situation 

Onlinechef … man har spolat fram e-handeln 3 år 
framåt ungefär, vi har ju fått ökad 
försäljning. 

Företagets 
påverkan av covid-
19 

Styrsystem 

Onlinechef Vi har ju öppnat upp en hämta, vi har ju 
satsat jättemycket på hämta nu, så att vi 
bara kan producera i varje butik. Så varje 
butik har sin egen hämta, så varje butik är 
sin egen produktionsenhet. 

Företagets 
påverkan av covid-
19 

Styrsystem 

Onlinechef … framtiden just inom handel tror jag på, 
det kommer bara bli större och större, och 
inom något år kommer vi säkert ha fler 
kunder som handlar online än i butikerna. 

Framtiden för e-
handel 

Styrsystem 

Onlinechef Jag tror dock de blir en bit fram, tror 
pandemin först skjutit fram den några år 
men nu kommer den ligga på paus ett litet 
tag för folk har fått vara hemma lite för 

Framtiden för e-
handel 

Styrsystem 
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mycket, så då vill man kanske mer ut nu 
handla just bara för att komma ut. 

E-handelsansvarig Under sina första år valde Coop att ha lite is 
i magen för avdelningen och använde den 
enbart som ett marknadsföringsfönster. 

Process vid 
uppstart av e-
handel 

Strategi 

E-handelsansvarig Jag började arbeta med e-handeln 2018, sen 
stängde dom och vi flytta e-handeln till en 
annan ort, sen jobbade jag där i två år sen 
fick jag reda på att dom behövde någon här 
och jag fick ett erbjudande så jag tog det. 

Ansvarsfördelning 
och arbetssätt 

Situation 

E-handelsansvarig … jag har hand om kommunikationen och 
beställer in förbrukningsmaterial och sånt, 
och har lite mer koll på sortimentet och så 
kanske lägger upp lite lokala artiklar om vi 
får något nytt eller tar bort något som har 
gått ut. Sen har jag kontakt med dom i 
Stockholm och så har jag projektledare och 
sånt jag har kontakt med. 

Ansvarsfördelning 
och arbetssätt 

Situation 

E-handelsansvarig … avdelningen som ett framtida projekt då 
vi anser att det är en kanal som skulle bli 
större i framtiden. 

Framtiden för e-
handel 

Styrsystem 

Medarbetare … kunden sparar in en hel del tid. Framtiden för e-
handel 

Styrsystem 

 


