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Sammanfattning 
Titel: Kundfokus inom livsmedelsbranschen - Interna kundorienterade värdeskapande 
processer ur ett Value Chain perspektiv. 

Författare: Jasmine Hanna Carew, Zekarias Ghebregiorgis och Victor Söderberg. 

Handledare: Jennie Blomqvist och Katrin Franander. 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola. 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng. 

Nyckelord: Ekonomistyrning, Värdeskapande, Kundfokus, Konkurrenskraft, 
Livsmedelsbranschen, Value Chain, Value Chain Management, Shared Value och Value 
Chain Analysis. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera kundorienterade värdeskapande aktiviteter 
inom livsmedelsbranschen med hjälp av Value Chain.  

Metod: Studien är en form av kvalitativ undersökning som baseras på primärdata i form av 
tre intervjuer med branschkunniga personer och sekundärdata i form av en branschspecifik 
rapport samt vetenskapliga artiklar. 

Slutsatser: Fokus på kund innebär i praktiken ett värde för kunden som motsvarar, helst 
överstiger, priset för köpt vara/tjänst. Inom livsmedelsbranschen gick det att finna prov på 
gediget arbetet med kundfokus; där kundfokuserat värdeskapande var en central del av 
verksamheten. Företag inom livsmedelsbranschen arbetar aktivt med kundfokus i 
verksamheten för att skapa och stärka relationen med kund samt att se till att kunna behålla en 
stark ställning på marknaden. Trots detta gick det att finna en del brister i kundfokuset där 
företag skulle kunna förbättra sin verksamhet och därmed växa sig ännu starkare.  
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Abstract 
Title: Customer focus in the food industry - internal customer-oriented processes through a 
Value Chain perspective. 

Authors: Jasmine Carew, Zekarias Ghebregiorgis and Victor Söderberg 

Supervisor: Jennie Blomqvist and Katrin Franander 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 

Key words: Financial Management, Value Creation, Customer Focus, Competitiveness, Food 
Industry, Value Chain, Value Chain Management, Shared Value and Value Chain Analysis 

Purpose: The purpose of this paper is to identify customer-oriented value creative activities 
in the food-industry with the help of Value Chain. 

Method: The study is a form of qualitative research based on primary data in the form of 
three interviews with industry experienced personal and secondary data in the form of an 
industry-specific report and scientific articles. 

Results: Focusing on customer means, in practical terms, customer value equivalent, 
preferably exceeding, the price of purchased goods/services. In the food industry one was able 
to find evidence of a great work focusing on customer; customer-oriented value creation was 
a focal part of the business activity. Companies within the food industry are actively working 
with focusing on customer in the business to create and strengthen relationships with 
customer and also to keep a strong position on the market. Despite this one could find some 
flaws in the customer focus where companies could improve their business and by that grow 
even stronger. 
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1. Inledning 
 

I inledningskapitlet presenteras en historisk bakgrund till ämnesområdet, vilket sedermera 
leder till en problemdiskussion. Därefter ges vad som avses att undersökas genom studien i 
form av problemområde och syfte, för att sedan ge en bild av de avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Vad är värdeskapande för kund och kundfokus 
Den 10 mars 2014 publicerades artikeln “Mer bonus på kundkorten - Är bonus och rabatter 
viktiga för dig när du handlar?” där skribenten diskuterar hur stora livsmedelsbutiker såsom 
ICA, Hemköp och Coop utnyttjar bonus samt rabatter; för att locka kunder att använda sig av 
respektives kort och handla i dess butiker (Satz, 2014). I artikeln citeras Solveig Wikström, 
professor med inriktning mot företagsstrategi och konsumtion, som sa: 

“Jag måste säga att kedjorna har blivit bättre på att ha ett konsumentperspektiv, att ge 
konsumenterna service. Men de måste förstå oss konsumenter än mer för att behålla oss som 
kunder”. 

Wikström fortsätter med att säga att företag har svårt att ta på sig konsumentglasögon och 
förstå sig på kunden, att detta är deras akilleshäl. Detta bör de utveckla för att anamma och 
bygga en förståelse för sina kunder och deras behov (Satz, 2014). Likt Wikström menar 
Jadranka (2006) att det är en nödvändighet att förstå sig på kunden för nuvarande och 
framtida framgång för företag inom livsmedelsbranschen. Trots detta är det endast en 
minoritet av företagen inom livsmedelsbranschen som implementerat ett kundfokus som kan 
länkas till deras strategier och handlingsplaner. Vidare menar Wikström att det faktum att 
företagens bonuskort ger bonus på varor köpta utanför den egna butiken tyder på hård 
konkurrens på den marknaden. I detta differentieringssyfte ökar kravet på att förstå och 
uppfylla behovet av sina konsumenter (Satz, 2014). 

Wikström har grundligt undersökt livsmedelsindustrin och dess relation till sina konsumenter. 
Senast år 2010 utkom Wikström, i samarbete med Martin Hedbom och Ludvig Turesson, med 
en rapport - "Försäljning eller värde för konsumenterna? -Om livsmedelsföretagens problem 
med att skapa värde för konsumenterna" - där de undersökte hur aktörer inom 
livsmedelsbranschen arbetar för att skapa värde för sina konsumenter. I rapporten framkom 
det att aktörerna inom livsmedelsbranschen har svårigheter med att förstå vad kunderna 
egentligen vill ha, och därmed brister i att skapa värde för dessa. Wikström m.fl. (2010) 
argumenterar för att livsmedelsbranschen skall kunna fungera konsumentorienterat krävs det 
att den "tjänstefieras". Genom att ha en större tjänsteorientering skulle företag inom 
livsmedelsbranschen kunna arbeta mer kundfokuserat och därmed stärka sin konkurrenskraft. 

Företag har i alla tider utsatts för någon form av konkurrens, vilket skapat ett behov av 
differentiering på marknaden. Denna differentiering har givit upphov till inriktad 
verksamhetsstyrning, där den främsta modellen för verksamhetsstyrning internt länge 
dominerades av planhushållning. Det var först under början av 1900-talet som den första 
utvecklingen inom området fortskred mot dagens ekonomistyrning, vilket i sin tur medförde 
nya modeller med en inriktning på central optimering, även kallat “scientific management” - 
ett fokus på optimering i verksamheten snarare än ett kundfokus (Nilsson m.fl., 2010). I 
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samband med detta har under de senaste årtiondena samhället, och därmed företagsmiljön, 
utvecklats i allt snabbare takt genom exempelvis teknisk utveckling, globalisering, hårdare 
konkurrens och kortare produktlivscykler, etcetera. För att följa med i utvecklingen och kunna 
anpassa sig till dessa nya förändringar har företagen blivit mer beroende av en genomtänkt 
strategi (Ax m.fl., 2011). 

Haxthausen (2008) menar att omfattande strategiarbete med genomgångar av verksamhetens 
processer är något som kundorienterade företag har insett är ett måste för att åstadkomma 
konkurrensfördelar. Detta för att i sin tur säkerhetsställa att verksamhetens processer utgår 
från kundbehov, vilket sedermera resulterar i ett tillgodoseende av dessa behov. Hart (2007) 
beskriver att det som är viktigt i denna process är att hitta sin strategiska nisch där ett fokus är 
på att tillgodose kundens behov på bästa möjliga sätt (differentiering) eller till lägsta möjliga 
pris (kostnadsfokus). 

Detta fokus på kundens behov gav upphov till ett anspråk att kunna identifiera värdeskapande 
inom företag, för att bättre kunna förstå vad som direkt skapar värde för kunden. För att skapa 
en förståelse för vad som är de faktiska värdeskapande aktiviteterna i en organisation 
lanserade Porter år 1985 “Value Chain” som en term. Value Chain (värdekedja) består av en 
serie primära aktiviteter som är direkt relaterade till tillverkning, försäljning och distribution, 
men även ett antal stödaktiviteter så som planering, ekonomi, forskning och utveckling samt 
human kapital (se figur 1) (Porter, 1998). Value Chain som teori och metod fick dock vänta 
på sitt genombrott. 

 

Figur 1. Value Chain enligt Porter. 

Källa: Porter, 1998. 

Under 1990-talet blomstrade ekonomistyrningen och en hel del teorier utvecklades som 
exempelvis ABC, ABM, SCM med ett fokus på att anpassa de kostnader utefter vad som 
skapades för kunden. Kaplan och Norton menade dock att det fanns brister i dessa metoder 
och att det behövdes någon mer verksamhetsnära information (det vill säga inriktning på och 
hantering av organisationens processer) vilket gjorde att ett fokus återigen hamnade på Value 
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Chain (Nilsson m.fl., 2010). Detta resulterade i ett större fokus på värdeskapande i 
verksamheten, och därmed även kunden som skulle ta del av detta värde. 

Sedan 1990-talet har begreppet “kunden i fokus” kommit att populariseras till att bli ett 
tankesätt som generellt är en självklarhet för ett företags överlevnad. Hart (2007) 
argumenterar att en verksamhets fokus idag bör ha ett mindre klassiskt fokus enbart på 
företagets tillgångar, för att istället arbeta med dess relationer till kunderna. Målet är att skapa 
nöjda eller rent av begeistrade kunder (Ivarsson, 2005). Trots detta är det alltför ofta som 
kunden inte hamnar i centrum, glöms bort eller blir missförstådd. Detta är något som Ivarsson 
(2005) menar kunde fungera i det gamla industrisamhället men som inte är särskilt effektivt i 
det “nya” tjänstesamhället, sålunda något som organisationen bör vara medvetna om och 
arbeta med i sitt strategiarbete vid drift av verksamheten. 

Value Chain tar upp värdeskapande i verksamheten men teorin och tillhörande modell 
introduceras oftast till den klassiska massproducerade tillverkningsindustrin, där ett 
kundfokus varit av underordnade karaktär. Som svar på detta utvecklades metoder som 
Shared Value Creation och Value Chain Analysis utifrån den ursprungliga Value Chain 
modellen, där ett större fokus låg på värdeskapande för kund (Fearne m.fl., 2012). Detta pekar 
på att företag i sitt värdeskapande har kommit underfund med att det är väsentligt att inte 
enbart skapa ett värde för företaget, utan minst lika viktigt att skapa värde för kund. Därför är 
det av intresse att se till en möjlig användning av modellen i en bransch där kundfokus blir av 
överordnande karaktär. En sådan bransch är livsmedelsbranschen, där kundernas ställning 
inom värdeskapandet har blivit allt mer viktigt och att det beskrivits att en djupare förståelse 
för kunderna saknas (Wikström, 2010). 

Ett sätt för att skapa sig förståelse för värdeskapande är genom verktyg för att kunna mäta, 
vilket i sin tur skapar kunskap och att brister i mätningen begränsar möjligheten till 
förbättring. Vidare förklaras att mätningen i sig kan vara styrmedel mot bättre prestanda, där 
vikten i värdeskapande bör vara att ta hänsyn till företagets och kundens uppfattning av värde 
(Kaplan, 2010). Porter och Kramer (2011) förklarar det som att ett snävt och kortsiktigt 
synsätt på värde skadar den långsiktiga framgången; värdeskapande processer i ett företag kan 
förlora sin relevans om kunden inte erhåller ett värde i slutet av processen. En annan viktig 
faktor till värdeskapande i en värdekedja är informationsdelning mellan de interna 
processerna och organisationen. Värdeskapande processer för företag, inklusive de i 
livsmedelsbranschen, bör sammanfattningsvis innehålla en klar uppfattning av kundens 
problem/behov/önskemål, en metod för insamling av dessa problem/behov/önskemål och 
interaktion mellan företag och kund för uppföljning och insamling av kundens uppfattning om 
erhållet värde (Porter & Kramer, 2011).  

Wikström (2010) presenterade ett problem inom livsmedelsbranschen avseende 
värdeskapande för kund; det påvisade att företag inom livsmedelsbranschen behöver skaffa 
sig en bättre förståelse för sina kunder samt deras behov. Arbete med de värdeskapande 
processerna är något som är väsentligt för livsmedelsbranschen då den ständigt genomgår 
förändringar där flera aspekter av det dagliga verksamheten omformas och anpassas efter nya 
trender, kundkrav samt teknologisk utveckling. Därmed skapas en större komplexitet i 
värdekedjan där det är av största vikt att kunden hamnar i fokus. Ses det även till den 
konkurrens som finns i livsmedelsbranschen påvisas det att ett starkt kundfokus är väsentligt 
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för att kunna differentiera sig från andra aktörer samt för att se till att få nya kunder och 
behålla de redan befintliga. 

 

Figur 2. Visar både totala- och butiksförsäljningen i den svenska livsmedelsbranschen 2012. 

Källa: Dagligvarukartan, 2013. 

Enligt Dagligvarukartan (2013) definieras den svenska livsmedelsbranschen utefter de sex 
största aktörerna på marknaden då de anses kunna styra den totala marknaden vad gäller 
utbud, pris etcetera. Den största aktören på marknaden år 2013 var ICA med en försäljning på 
114,0 miljarder kr jämfört med Coop som var den näst största med en försäljning på 48,6 
miljarder kr och Axfood som var den tredje största med en försäljning på 36 miljarder kr. Den 
största försäljningstillväxten och prisökningen i butik skedde på de ekologiska livsmedlen 
eftersom en ökad kundefterfrågan skett. Här spås även e-handeln kunna öka 
livsmedelsbranschens försäljning då ett ökat utbud och optimering mot kund kan ske 
(Dagligvarukartan, 2013). Detta skifte i försäljningsinriktning skapar inte endast en ny 
intäktskälla, utan det krävs även nya rutiner som kan hantera detta informationsflöde för att 
kunna tillfredsställa kund. 

För att undersöka livsmedelsbranschen valdes ICA som undersökningsobjekt då de har den 
klart största marknadsandelen (50 procent) och kan sålunda kan ge det mest generella svaret 
för marknaden som helhet. Kundfokus är något som ICA medvetet har arbetat med och 
beskriver i sin årsrapport från 2012 att styrelsen antog en ny strategi som bygger på följande 
befintliga styrkor: stark marknadsposition med lokal förankring och anpassning, gott 
samarbete med enskilda ICA-handlare, bred kundbas och starkt kundfokus. I årsrapporten 
hittar vi även detta citat: 

“På alla våra marknader uppfattar kunderna oss som något dyrare än vi verkligen är. På en 
redan tuff marknad är det avgörande att se till att kunden har en rättvis uppfattning om våra 
priser. Under 2012 har vi lagt oss vin om att säkra konkurrenskraftiga priser och förbättra 
kundernas prisuppfattning. Det arbetet kommer att fortsätta under 2013.” 

ICA visar därmed att de har som mål att inneha ett starkt kundfokus som de planerar på att 
utveckla och förstärka inom organisationen (ICA, 2012). Att ICA av sina kunder uppfattas 
som något dyrare kan däremot vara ett tecken på brister i kundfokus; kunden är inte medveten 
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om värdet denne får eller att företaget har misstolkat kundens behov. Om kunden inte har rätt 
uppfattning om pris, därmed värderar produkten/tjänsten till ett lägre/högre pris, så är det 
viktigt att undersöka detta. Om företaget utgår från kundens behov (kundfokus) i 
tillverkningen av tjänst/produkt bör priset motsvara levererat värde till kund. Är kundens 
behov ett lägre pris har ICA missbedömt kundens behov och därmed brustit i sitt kundfokus. 
Har kundens missat levererat värde kan även det vara tecken på brister i kundfokus. 

1.2 Varför är värdeskapande för kund och kundfokus viktigt 

Wikströms m.fl. (2010) och Jadrankas (2006) studier har påvisat att det finns ett behov av 
företag inom livsmedelsbranschen att bli mer kundfokuserade i sin värdekedja. För 
kundorienterade företag är kundfokus både ett mål och en nödvändig faktor för företagets 
överlevnad. Tillfredsställda kunder är lojalare, köper mer, är inte lika priskänsliga och talar 
gott om företaget (Kotler, P et al, 2002). Det kan dock vara svårt för företag att alltid ta 
hänsyn till kundens uppfattningar om “värde” om utgångspunkten i mätningar är företagets 
uppfattningar om “värde” (McNair et al, 2001). Med detta menas att kundfokus är i relation 
till företagets definition av levererat värde och vad som är viktigt att fokusera på. 

Idag är det inte alls ovanligt att företag tror sig göra rätt då de “ger kunderna vad de vill ha”, 
men att det vid en närmre anblick av värdekedjan ofta visas att allt för många behov försöker 
tillfredsställas. Jadranka (2006) menar att när det handlar om kundnöjdhet - erbjuda vad 
kunderna vill ha - växer det i betydelse på grund av ökad konkurrens och mer krävande 
kundbehov inom hela livsmedelsbranschen. Här ses system för prioritering av kritiska 
faktorer genom övervakning och mätning leda till att leverera det värde som behövs för att 
förbättra och hantera kundnöjdheten. Med Porters Value Chain utvecklades ett sätt att kunna 
identifiera de värdeskapande processerna i verksamheten som sedan kunde användas för att 
tillfredsställa kundbehov. Genom en mer djupgående analys av värdekedjan kan exempelvis 
kostnader urskiljas som inte är nödvändiga för ett värdeskapande för kund. Porter (1998) 
hänvisar till modellen i figur 1, men uppger att denna är mycket generell och kan komma att 
behöva anpassas för respektive fall. Sålunda är det viktigt att urskilja vilka primära och 
stödaktiviteter som bidrar till det verkliga värdeskapandet för kund (Fearne m.fl., 2012). Detta 
då möjliga framtida intäkter endast skapas ur de värdeadderande kostnaderna som kund är 
villig att betala för, vilket gör att spill och stödjande kostnader är “onyttiga kostnader” ur ett 
ekonomistyrningshänseende, som försämrar företagets konkurrenskraft (McNair et al, 2001). 
Något som även Kaplan (2010) konstaterar, men att det är av vikt att se till de värdeskapande 
aktiviteterna i kundorienterade processer; vilka har som syfte att tillfredsställa kunder och 
därmed skapa lönsamhet. 

Vikten av att arbeta med kundorienterade processer genom att ha en genomtänkt strategi har 
visat sig i att konkurrensen ökat, samtidigt som allt högre krav från kunderna ställs på 
företagen gällande flexibilitet och lyhördhet för deras specifika önskemål. Innehållet i 
kundorienterade processer har olika syften där ändamålet är att ta reda på kundens 
önskemål/behov och leverera en vara/tjänst som motsvarar kundens önskemål/behov till ett 
pris som motsvarar kundens uppfattning av erhållet värde. Samtidigt skall företaget generera 
en ekonomisk vinst som motsvarar uppsatta finansiella mål (Jadranka, 2006). För att en 
process skall vara framgångsrik behöver kunden uppfatta ett värde som minst motsvarar 
processens och varan/tjänstens kostnad för företaget; det vill säga varan/tjänstens pris. 
Aktiviteter som har ursprung i företagets uppfattning av värde kan resultera i minskade 
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kostnader för företaget och därmed högre marginaler eller lägre priser men om företaget har 
missat att läsa av kundens önskemål kan detta resultera i en vara/tjänst som inte möter 
kundens önskemål (Smith & Colgate, 2007). 

En undersökning genomfört av YouGov visar även den en ökande misstro bland konsumenter 
för livsmedelsindustrin i stort; enbart 30 procent känner ett förtroende för myndigheter och 
livsmedelsindustrin till skillnad från 40 procent föregående år (Rosenqvist, 2010). Även SIFO 
har gjort en undersökning där var tionde tillfrågad uppgav att de ofta känner sig vilseledda 
eller lurade då de handlar mat, och 31 procent sa att de ibland känner likadant (SIFO, 2009).  
Detta, i enighet med Wikströms m.fl. (2010) och Jadrankas (2006) rapporter, tyder på en brist 
på kundfokus inom livsmedelsbranschen då kunderna känner en ökande misstro för branschen 
samt att företagen inom branschen känner att de inte förstår vad kunden vill ha. 

Den tidigare presenterade rapporten av Wikström m.fl. (2010) påvisade ett nuvarande 
problem i livsmedelsbranschen av att identifiera, skapa och arbeta med ett kundfokus; ett 
problem med att förstå vad kunden egentligen vill ha.  Kunderna inom livsmedelsbranschen är 
influerade av trender, forskning om hälsa, med mera. Dessa yttre faktorer gör att uppfattning 
av värde kan skilja sig mellan kund och företag men även kund idag och samma kund 
imorgon. Kraven på lyhördhet är sålunda stora inom branschen i och med dessa flyktiga 
förutsättningar.  

De utmaningar som identifierandet av kundvärde inom livsmedelsbranschen uppvisar, tyder 
på ett behov av att se till kundfokus inte enbart ur en marknadsföringsaspekt, utan även från 
ett ekonomistyrningshänseende. Värdeskapande för kund är numera en hel organisations 
angelägenhet och inte längre enbart en del av företagets, vilket gör det viktigt att ha 
kundfokus genomgående i hela företagets verksamhet (Adebanjo, 2001). Utifrån detta har vi 
valt att se över hur företag inom livsmedelsbranschen styr sin verksamhet för att skapa värde 
för kund samt att ha ett kundfokus igenom samtliga aktiviteter inom företaget. Value Chain 
används i detta hänseende som ett hjälpmedel för att identifiera värdeskapande för kund i 
verksamheten.tt hjälpmedel för att identifiera värdeskapande för kund i verksamheten. 

1.3 Frågeställning 

Uppsatsen avser att svara på följande två övergripande frågeställningar: 

 Hur kan Value Chain som teori och modell användas för att identifiera värdeskapande 
aktiviteter, avseende kundfokus, inom livsmedelsbranschen? 

 Hur går livsmedelsbranschen tillväga för att fokusera på kunden i sina värdeskapande 
aktiviteter? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att identifiera kundorienterade värdeskapande aktiviteter inom 
livsmedelsbranschen med hjälp av Value Chain. 
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1.5 Avgränsning 
Vi avser inte att undersöka kundnöjdhet utifrån ett externt perspektiv, sålunda endast se till de 
aktiviteter internt som är kopplade till ett fokus på kund samt bidragande värdeskapande 
process. Vi avgränsar oss från att se till hur olika priser eller direkta monetära siffror för 
varians i priskänslighet som motiveras genom någon form av kundvärde. Ett fokus ligger på 
Value Chain som sådan där vi endast betraktar CRM som ett kommunikationsverktyg mellan 
kund och företag som kan användas för att addera värde till värdekedjan. 

1.6 Definition av begrepp 

Kundfokus: Kundens behov som utgångspunkt, för att skapa en gynnsam relation till kund, 
med kundens behov som främsta mål, där kunden upplever att kostnaden för varan/tjänsten 
motsvaras av ett lika stort eller större erhållet värde. Kan även beskrivas som 
kundtillfredsställelse och nöjd kund. Kundfokus definieras som resultatet av 
livsmedelsbranschens mervärdeskapande aktiviteter (tjänster) kring produkterna i butikerna 
mer än produkterna i sig. 

Konkurrenskraft: Av kunden uppfattade fördelar inom kompetens, närhet/relation, teknik 
och pris gentemot konkurrenter. Det uppfattade totala värdet av erbjuden tjänst/vara i 
förhållande till sina konkurrenter. Kundfokus ses även den som ett medel att utöka 
konkurrenskraft. 

KSM: ICAs IT/CRM-system som används för att sammanställa data om kundens 
köpbeteende (Kundkompassen), kommunikation mellan enskild butik och på koncern nivå 
samt information till kund. 
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2. Metod 

 
I metodkapitlet ges en redogörelse för de metodval som gjorts i studien samt motiveringar till 
varför just dessa metodval gjorts. I kapitlet presenteras även de eventuella metodproblem som 
uppstått samt hur de avhjälpts. 

 

2.1 Forskningsansats 
För att kunna uppnå syftet med undersökningen har vi valt att skaffa oss ett så kallat “inifrån 
perspektiv” samt fördjupa oss i undersökningsproblemet, vilket gjort att vi valt en kvalitativ 
primärdatainsamling i form av intervjuer. Den kvalitativa metoden ger en flexibilitet som 
möjliggör en fördjupning av frågeställningarna som inte är möjlig med standardiserade frågor 
som i exempelvis en enkät. Ordet kvalitet beskriver i detta fall beskaffenhet, egenskap eller 
sort, därmed söks inte den kvalitativa ansatsen kvantifiering, utan mer fokuserad kunskap för 
att beskriva en beskaffenhet eller egenskap hos något (Olsson & Sörensen, 2001). 

Undersökningen är av deduktiv slutlednings karaktär då utgångspunkten ligger i teorierna 
kring värdeskapande, kundfokus samt Value Chain. Utifrån denna teori studeras sedan 
relationerna mellan olika företeelser i verkligheten. Vid en deduktiv ansats söks 
samstämmighet mellan företeelser i verkligheten och teorins beskrivning av dessa företeelser, 
med andra ord skall teorin styrkas med förhållanden i verkligheten (Olsson & Sörensen, 
2001). 

2.2 Insamling av primärdata 

2.2.1 ICA som undersökningsobjekt 

För att besvara studiens frågeställningar bygger vår uppsats på ett kvalitativt tillvägagångssätt, 
där vi valt att observera ett mindre antal ICA-butiker inom livsmedelsbranschen, främst i 
Stockholmsområdet. ICA används som ett undersökningsobjekt för att undersöka hur detta 
generellt kan se ut i livsmedelsbranschen och då de har en marknadsandel på runt 50 procent i 
dagsläget anses de vara en värdig representant för branschen. Andra faktorer som även 
spelade in var följande: 

 Storlek – medelstort till stort företag som varit etablerat på marknaden längre än 5 år. 
 Tillgänglighet – tillgång till företag i form av information och personer att intervjua. 

Här beaktades även hur väl en kontinuerlig kommunikation kunde utföras för att få 
ytterligare svar under studiens gång. 

Här finns en medvetenhet hos författarna om att det kan skilja sig hur det arbetas i olika 
företag inom livsmedelsbranschen men att strukturen inom branschen är liknande, där det 
främst skiljer sig åt på hur man jobbar på koncernnivå. Sålunda kan detta komma att påverka 
resultatets validitet genom generaliserbarheten då det kan finnas andra aspekter inom andra 
organisationer som vi bortser från. 

En annan anledning till valet av ICA samt dess område och butiker beror på ett 
bekvämlighetsurval, där dessa butiker fanns nära tillhands med etablerade kontakter inom 
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ICA hos författarna. Denna kontakt medförde att författarna fick en rundvandring på de olika 
butikerna för att få en visuell inblick i hur de olika strukturerna och flödena kan se ut inför 
intervjun. Detta gjorde att det var lättare förstå vad som skulle diskuteras under intervjuerna. 
Kontakten uteslöts sedan under vidare förstudie för att inte författarna skulle skapa subjektiva 
antaganden inför intervjun. 

Med ett kvalitativt tillvägagångssätt och intervjuer menas i detta fall att besöka företagen och 
genomföra intervjuer. För att säkerställa en hög tillförlitlighet arbetades det med att skapa ett 
mer djupgående och inifrån perspektiv; författarna såg ett behov av en djupare förståelse och 
helhetsbild av processerna som skall studeras. Valet föll på att intervjua personer på 
ledningsnivå inom butiker för att försäkra sig om att svaren var förankrade i företagets 
verksamhetsstyrning. Intervjufrågor samt observationer bör utformas och studeras utifrån den 
teoretiska referensramen för att korrelationen mellan teori och problemformulering inte skall 
gå förlorad. För att insamlad data skall öka undersökningens validitet har det även valts att 
arbeta med aktuell vetenskaplig forskning. Vidare valdes det även att ta sig an denna 
utmaning att besvara problemet, med vetskapen att den teoretiska referensramen långt ifrån är 
heltäckande och att vi kan stöta på processer som inte kan härledas direkt till den tilltänkta 
teoretiska modellen (figur 1) (Olsson & Sörensen, 2001). 

Vid den slutgiltiga presentationen av respondenterna har de valts av författarna att anges som 
anonyma med de fiktiva namnen Ericsson, Svensson och Persson. Det för att få en så 
verklighetstrogen bild som möjlig från respondenterna, sålunda undvika att återhållsamhet av 
känslig information skall uppstå. I samråd med de respondenterna återges dock en del 
bolagsspecifik information som skulle kunna öka spårbarheten, men som anses försumbar.  

Den första intervjun genomfördes med en handlare, på ICA Supermarket i 
Stockholmsområdet som författarna fått kontakt med genom sin privata kontakt. Hädanefter i 
rapporten benämns intervjupersonen vid det fiktiva namnet Ericsson. Sålunda hade inga av 
parterna träffats innan, vilket är viktigt för att skapa ett så objektivt synsätt som möjligt. Den 
andra intervjun fick författarna genom intervjuperson 1 som gjorde en form av 
rekommendation, då intervjuperson 2, som benämns vid det fiktiva namnet Svensson, 
handlare och grundare av en annan ICA Supermarket i centrala Stockholm. Svensson har även 
haft erfarenhet på koncernnivå och är förtroendevald av ICA-handlarnas förbund att föra 
handlarnas talan. Detta var något som skapade möjligheten att få två perspektiv; ett från en 
person som endast jobbat under koncernen och en som varit aktiv som både handlare och på 
koncernnivå. Personen är dock handlare i dagens läge, vilket vår studie är avgränsad till. Vi 
genomförde även en tredje intervju med kassachefen på ICA Supermarket, beläget i 
Stockholmsområdet. Detta gjordes för att det behövdes kompletterande information om 
aktiviteterna i butiken. Kassachefen går under det fiktiva namnet Persson. 

2.2.2 Kvalitativ undersökning: Tillvägagångsätt av intervjuer 

Vid insamling av primärdata genomfördes två intervjuer med två olika ICA handlare och 
butiker samt en kompletterande telefonintervju med kassachef i en av handlarnas butik.  

Intervjuperson 1 kontaktades (Ericsson), angående intresse att medverka, via mejl där det 
förklarades att undersökningen gällde hur livsmedelsbranschen arbetar med kundfokus, med 
ICA som valt undersökningsobjekt. Ericsson var positiv till att träffa författarna varpå öppna 
ostrukturerade frågor formulerades utifrån den teoretiska referensramen som mejlades till 
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Ericsson, en vecka innan bestämd träff. Frågorna skulle mer ses som en inramning av det vi 
var ute efter med undersökningen än direkta frågor. Genom denna typ av frågeställning frågas 
den intervjuade om ett eller flera frågerelaterade områden där frågornas följd och ordalydelse 
i stor utsträckning avgörs av intervjusituationen och given respons. Frågorna kan sålunda 
utformas så att de kan uppfattas på olika sätt (Trost, 2005). Intervjun med Ericsson hölls den 9 
maj 2014 klockan 10:00 och pågick i 1 timme 30 minuter. Intervjun började genom att gå 
igenom de eventuella oklarheter som fanns i det skickade materialet och berätta vad 
undersökningen ämnade i stora drag. Intervjun spelades in för att senare transkriberas. 

Intervjuperson 2 (Svensson) kontaktades via mejl, den 9 maj, där det förklarades att intervju 
hölls med Ericsson samma dag och att Ericsson rekommenderat författarna att kontakta 
Svensson. Vidare beskrevs det i mejlet att syftet av kontakten var att få till ett intervjutillfälle 
där författarna undersöker hur Svensson arbetar med kundfokus i sin butik. Svensson svarade 
samma dag att han var tillgänglig den 12 maj klockan 12:00, i en timme. Eftersom detta gick 
fort och det var helg mellan 9 och 12 maj var förberedelserna inte desamma som med tidigare 
intervjuperson. Författarna träffade Svensson den 12 maj och började med att gå igenom 
ämnet för att reda ut oklarheter, Svensson tyckte inte att det fanns några. Samma metod 
användes sedan som för intervjuperson 1, ostrukturerade öppna frågor. Intervjun pågick i 
drygt en timme. 

Intervjuperson 3 (Persson) kontaktades via telefon den 23 maj. Vår kontaktperson på ICA 
Supermarket i Stockholmsområdet, Persson, kontaktades via telefon och vi förklarade att vi 
behövde mer information om aktiviteterna i butiken; hur interaktionen med kund i butiken 
gick till. Persson meddelade att han kunde ställa upp och vi bokade tid till den 23 maj och 
intervjuade Persson i 20 minuter. Frågorna var semistrukturerade, utgångspunkten var en 
fördjupning i tidigare svar. 

2.2.3 Tankegångar kring intervjuerna 

Under intervjuerna utgick det använda kvalitativa tillvägagångssättet för intervjuerna på att 
ställa enkla och raka frågor till intervjupersonen, för att återfå mer komplexa och innehållsrika 
svar på dessa. Detta medför att då alla intervjuerna var avklarade återficks ett väldigt rikt 
material, i vilket det genom hårt arbete och tur gick att finna många intressanta skeenden, 
åsikter, mönster, med mera (Trost, 2005). Vid undersökningar talas det ofta om att olika 
undersökningsmetoder, däribland intervjun, skall genomföras på det viset att metoden skall 
besitta hög reliabilitet och validitet.  

Med hög reliabilitet innebär det att mätningen bör vara stabil, vilket innebär att ifall en annan 
intervjuare vid ett annat tillfälle genomför samma undersökning så bör denne få samma svar 
(Trost, 2005). Detta är dock närmast omöjligt med kvalitativa intervjuer då man intervjuar 
människor och frågar om deras åsikter och upplevelser; människor är inte statiska och 
oföränderliga på det viset. Människor är snarare delaktiga i processer hela tiden vilket medför 
att de får nya erfarenheter och möter nya situationer; därav ändras människors 
föreställningsvärld hela tiden och därmed även bakgrunden för svaren som dessa skulle ge på 
en fråga (Trost, 2005, s. 112). Reliabiliteten ville vi förstärka genom att detaljerat anteckna 
sättet vi genomförde intervjuerna, så att dessa skall kunna replikeras så noga som möjligt. 
Därefter användes raka och direkta frågor för att kunna få fram ett så precist svar som möjligt, 
där det var viktigt att intervjupersonen själv skulle kunna utveckla svaret och ge sin 
uppfattning av vad som gäller som svar på just den frågan. Frågorna ställdes utefter ett par 
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punkter som skrivits ned innan intervjun då vi tänkt att det är dem som vi vill få svar på, men 
själva frågorna formade vi själva på plats och anpassade efter situationen. Intervjuerna har 
både antecknats och spelats in, för att ha en högre reliabilitet och för att de som läser 
undersökningen skall kunna se varifrån vi tolkar vår analys och på ett bättre sätt kunna följa 
våra tankegångar. Vid problem eller ytterligare frågor har intervjupersonerna ställt upp på 
kompletterande frågor via mejl och telefon. Som ett avslutande moment har uppsatsens 
empiridel även granskats av intervjupersonerna vad gäller informationen för att kontrollera så 
vi tolkat deras tankar rätt. Detta är av vikt då vår tolkning kan vara subjektiv och således 
påverka hur vi tolkat den givna informationen. 

Vad avser undersökningens validitet talas det enligt traditionellt synsätt att metoden skall 
mäta det den avser att mäta. Med kvalitativa intervjuer gäller det därför att få fram så precisa 
svar som möjligt för att åstadkomma detta; för att i sin tur inte luras att tro att ens egen 
tolkning är det som gäller då intervjupersonen kanske menar någonting annat (Trost, 2005). 
Det kan vara befogat att på nytt ta kontakt med den intervjuade för att få oklarheter 
uppklarade då intervjuaren ibland vid senare betraktelse av intervjun kan bli tveksam till vad 
den intervjuade personen egentligen menade med sitt svar. Det är sålunda bättre att reda ut 
oklarheter än att råka misstolka den intervjuade och därmed komprimera undersökningen 
(Trost, 2005). Vi var därför inte intresserade av att ha ledande frågor eller styra 
intervjupersonen, utan hade mer öppna frågor där denne själv fick utveckla sin tanke. 
Däremot har följdfrågor uppkommit i vissa fall, för att vi skulle kunna utveckla och gräva 
djupare i ett visst fenomen som intervjupersonen nämnt. På det viset ville vi försäkra oss om 
att undersökningen fick hög validitet och att vi verkligen undersökte och fick fram svar på det 
vi ämnade att undersöka.  

En annan viktigt faktor som beaktades för intervjuns reliabilitet och validitet var urvalet av 
intervjuerna. Urvalet på kvalitativa intervjuer behöver inte vara särskilt stort, utan helst skall 
det genomföras ett litet antal intervjuer. Skälet till detta är att med ett stort urval av 
intervjupersoner och många intervjuer så blir materialet svårhanterligt och ingen överblick 
över det hela skapas, vilket gör att viktiga detaljer förbigås. Ett fokus lades därför vid ett fåtal 
väl utförda intervjuer, vilka är mycket mer värda än ett flertal mindre väl utförda. Kvaliteten 
av intervjuer skall alltid sättas framför kvantiteten av dem (Trost, 2005).  

De utförda intervjuerna transkriberades sedan i sin helhet av författarna till underlag för 
studien. Både denna information samt studien i sin helhet skickades till respektive intervjuad 
person för granskning av det empiriska materialet så att författarna uppfattat situationen likt 
intervjupersonerna. Detta gör att studiens validitet och reliabilitet stärks i och med handlarnas 
insyn i branschen. Med detta menas att studien inte kan påstå något som inte överensstämmer 
med empirin. 

2.3 Insamling av Sekundärdata 

2.3.1 Reliabilitet och validitet för sekundärdata 

Sekundärdatan i studien består till största del av Solveig Wikströms m.fl. rapport "Försäljning 
eller värde för konsumenterna? -Om livsmedelsföretagens problem med att skapa värde för 
konsumenterna" samt ICAs årsredovisningar som hittats via sökningar på internet. 
Reliabiliteten och validiteten för sekundärdata påverkas främst av de syften och motiv som 
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författarna till de vetenskapliga teorierna och metoderna har, detta är väsentligt att begrunda. 
Den svårighet som skapas, eller rent av oförmåga att urskilja författarens motiv bakom dess 
verk, kan resultera i att vi använder oss av felaktig information, vilket sedermera kan leda till 
slutsatser begrundade på denna information som inte anses korrekta (Rienecker & Jørgensen, 
2008). Detta är den största svårigheten i användning av sekundärdata, men vi ansåg denna 
rapport samt dessa årsredovisningar vara tillräckligt pålitliga då rapporten har skrivits av en 
erkänd forskare inom sitt fält och granskats av flera personer inom den akademiska världen 
samt att upprättande av årsredovisningar går igenom ett stort antal regler och lagar och skall 
vara så sanningsenliga som möjligt. 

2.3.2 Användning av sekundärdata 

Sökningen efter sekundärdata inleddes genom att göra en undersökning av 
livsmedelsbranschen, varpå kriterier om storlek och likhet (en övergripande nationell koncern 
med butiker på lokal nivå) inom branschen beaktades för att skapa den mest generella 
undersökningen. Här var målet att skapa sig en generell förståelse för branschen i helhet, men 
även för att undersöka vilka redan publicerade rapporter som fanns tillgängliga.  Här 
identifierades först rapporten av Wikström m.fl. (2010) som beskrivs under 
problembakgrunden, vilken ytterligare påvisade problem för livsmedelsbranschen att hantera 
kundfokus. För att styrka detta återgick vi till att undersöka ICAs årsrapporter för de senaste 
10 åren och kunde finna att under 2012 hade även de identifierat liknande problem. Detta 
gjorde att ICA blev ett intressant undersökningsobjekt både ur de uppsatta kriterierna och 
identifierat generellt problem. 

Sekundärdata har främst använts i inledningen för att beskriva och forma det tilltänkta 
problemet men även för att stärka den beskrivna situationen i bakgrunden samt i empirin som 
ett komplement till intervjuerna. Denna data har använts för att utforma studien och den 
avsedda metoden. Vidare används Wikström m.fl. (2010) rapport som sekundärdata, med ett 
fokus på Axfood, i empirin. Genom att göra detta skapas en mer enhetlig empiri som kan 
återspegla brister i kundfokus för en större del av livsmedelsbranschen. Detta bidrar i sin tur 
till att ett större djup i diskussionen kan skapas genom att den egna primärdatan kan ställas 
mot en liknande framtagen sekundärdata inom livsmedelsbranschen.  

Wikströms m.fl. (2010) rapport bygger på år av undersökningar och intervjuer av 
konsumenter, leverantörer och handlare av livsmedel samt de brister och svårigheter i 
kundfokus dessa har uppgivit existerar i livsmedelsbranschen. Wikström m.fl. (2010) har då 
medvetet utgått från att finna just de aspekter där kundfokus brister för de involverade 
företagen, inte att se på de aktiviteter där kundfokus faktiskt utförs på ett tillfredsställande 
sätt. I vårt arbete har vi utgått från den informationen författarna presenterar avseende 
Axfood, som är en livsmedelshandlare som är en direkt konkurrent till ICA. I empiridelen 
"4.2 Axfoods verksamhet" finns en återgivning av de fynd Wikström m.fl. (2010) 
presenterade av Axfoods verksamhet i sin rapport. 
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2.4 Databassökningar 
Vi genomförde våra sökningar efter sekundärdata på Summon@BTH och Google Scholar. 
Följande sökord användes: Livsmedelsbranschen, Livsmedelsbranschen+Kundfokus, 
Kundfokus+i+Livsmedelsbranschen, Kundfokus, Konkurrenskraft, Konkurrens, 
Konkurrens+Livsmedelsbranschen, Konkurrenskraft+Livsmedelsbranschen, Kund+Värde, 
ICA, ICA+Årsrapport, Value+Chain, Value+Chain+management, Value+Chain+analysis, 
Value+Chain+sustainability, Value+Chain+customer+focus, Customer+focus, 
Value+Chain+customer+management, Porter, Porter+Value+Chain, Customer+Value. 

2.5 Antaganden vid identifiering av värdeskapande för kund 
För att kunna identifiera värdeskapande för kund inom livsmedelsbranschen via Value Chain 
som teori samt modellen i figur 1, har ett antal grundläggande antaganden gjorts. Antaganden 
är främst begrundade på nyare komplimenterande teorier som Value Chain Management, 
Shared Value Creation och Value Chain Analysis, vilka kommer att användas som en 
teoretisk referensram för att understödja vissa fenomen som återfinns i värdekedjan. Detta för 
att kunna identifiera specifika aspekter som påverkar en kund och fokuset på denne i 
värdekedjan. För att identifiera kundfokus med hjälp av Value Chain utgår vi ifrån teorier om 
konkurrenskraft, kundfokus och värdeskapande för kund för att kunna påvisa fenomenens 
existens.  

Vi har antagit att med hjälp av Value Chain kunna få fram och identifiera aktiviteter inom 
livsmedelsbranschen som tyder på verksamhet att främja kundfokus. Dessa aktiviteter 
behöver inte enbart existera för detta ändamål, men kundfokus skall vara en del i 
aktivitetsutförandet. Kundfokus skall kunna upptäckas i sättet aktiviteterna blir utförda samt i 
de extra åtgärder som utförs för att dessa efterfrågas av kunden. Exempel på dessa åtgärder 
kan vara miljötänkande, nya distributionskanaler som internet, bonussystem där kunden 
belönas ju mer de handlar hos en särskild varukedja, med mera. Vi tror på att med hjälp av 
Value Chain kunna identifiera olika aktiviteter och åtgärder som genomförs för att främja 
kundfokus och värdeskapande för kund inom livsmedelsbranschen.  

För att kritiskt kunna granska dessa troligt identifierade aktiviteter har sekundärdata, främst i 
form av Wikströms m.fl. (2010) rapport, använts. Här antas det kunna finnas skillnader 
mellan de olika organisationerna trots att de har en liknande organisationsstruktur. Det 
kommer främst ses till samband mellan: butiker, inköp, leverantörer och 
konsumentkommunikation. Detta då dessa delar ses som centrala delar i denna studie, men 
även för just den rapporten.  

2.6 Metodkritik 

Genom att göra intervjuer skapas en öppen dialog som blir mycket innehållsrik, dock så är 
den informationen som författarna delges mycket öppen för tolkning. Vad som kan påverka 
denna subjektivitet är vart intervjun genomförs, hur intervjuarens inställning och fördomar 
spelar in, med mera. 

En vanlig kritik mot intervjuer är intervjuarens omedvetna och/eller medvetna påverkan på 
den som intervjuas (Trost, 2005). Genom att ha öppna frågor är detta dock något som har 
försökts att avhjälpas, för att ge den intervjuade en chans att välja sina svar efter eget tycke. 
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Följdfrågorna som sedan har ställts har varit anpassade mot de presenterade svaren. Dock kan 
det aldrig kommas ifrån någon form av påverkan då intervjuerna i någon form har ett 
strukturerat sätt som måste följas för att få tillgång till önskad information. 

Då att intervjuerna har genomförts på ledningsnivå har även informationsinsamlingen 
begränsats till ett fåtal personer som besitter en bred kunskap; men kanske inte just den 
specifika djupgående eller helt korrekta bild som exempelvis intervjuer med medarbetare hade 
kunnat bidraga med. Sålunda kan validiteten i studien påverkas i form av en felaktig eller 
mycket subjektiv bild hos den intervjuade. Flera intervjuer på plats hade sålunda kunnat 
motverka detta eller i forma av en fallstudie som granskat de olika aktiviteterna i respektive 
butik. 

Att avgränsa sig till att endast se till ICA kan också avspegla en felaktig bild för hela 
livsmedelsbranschen. Men denna avgränsning var nödvändig att göras för att passa studiens 
ramar, särskilt med tanke på tidsfristen. Hade en bredare mängd av intervjuer gjorts inom 
flera organisationer som Coop, Willys etcetera hade detta ökat både reliabiliteten och 
validiteten för studien. Detta genom att resultatet hade blivit mer generellt, sålunda ökat 
reliabiliteten, och givit en mindre subjektiv bild likt ovan beskrivit, sålunda ökat validiteten. 

För att inte ha en alldeles subjektiv bild kring bilden av bristerna av kundfokus inom 
livsmedelsbranschen har sekundärdata från Wikströms m.fl. (2010) rapport används i 
analysen. Detta gör att underlaget blir mer enhetligt för hela livsmedelsbranschen. Men 
samtidigt är det viktigt att beakta objektiviteten då denna data inte är framtaget av författarna 
själva och kan därför vara påverkad av dess skribenter. Exempelvis är faktumet att 
skribenterna valt att fokusera på enbart bristerna i kundfokus i sin undersökning en faktor som 
kan påverka deras fynd.  
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3. Teori 
 

I teorikapitlen ges en beskrivning av teorier kring Konkurrenskraft och Kundfokus, samt vad 
dessa inbegriper. Detta åtföljs av en redogörelse för det grundläggande begreppet Value 
Chain, skapat av Michael E. Porter. Vidare i kapitlet redogörs det för hur Value Chain 
utvecklats med tiden samt vad andra författare anser förefaller inom ramen för Value Chain. 
Finns även en kortare redogörelse av CRM och hur denna teori kan användas. I slutet 
presenteras en teorisyntes som avser att beskriva sambandet och användandet av den 
teoretiska referensramen i dess helhet. 

 

3.1 Konkurrenskraft 

3.1.1 Varför är det viktigt att vara konkurrenskraftig 

Nilsson m.fl. (2010) menar att konkurrens idag ses som ett naturligt inslag inom samhällets 
alla sektorer. Det finns främst två huvudorsaker till detta. Den första är att det finns en 
nödvändighet att flexibelt kunna anpassa sig till sin omvärld. Den andra är att medarbetare 
inte ses som kuggar till ett stort maskineri, utan som tänkande och bidragande individer till 
organisationens värdeskapande. Vidare skapar den ökade konkurrensintensiteten att både 
kunder och leverantörer ställer allt högre krav på sin motpart, vilket i samband med allt 
mindre lojala och flyktigare kunder, skapar ett behov av allt högre konkurrenskraft. Detta är 
något som Ivarsson (2005) menar, i samband med en allt hårdnande konkurrens, skapar ett 
behov av allt större kompetens för att vara konkurrenskraftig. 

För att vara långsiktigt konkurrenskraftig menar Nilsson m.fl. (2010) att det är nödvändigt att 
ha en balans mellan tillräckliga vinster, önskvärd tillväxt, attraktivitet för viktiga intressenter 
och förnyelseförmåga. Om inte en lyckad balansgång mellan dessa skapas minskar 
handlingsfriheten och intressenterna riskeras att förloras. För att säkerhetsställa 
konkurrenskraften internt förespråkar Nilsson m.fl. (2010) att organisationen bör ha ett 
perspektiv där ett tolkningsföreträde och viktiga frågor tas upp med styrelse och dess ägare. 
Dock förespråkas inte någon direkt centralstyrning, utan en decentralisering där ledningen bör 
ta vara på kunskaper och viljor hos medarbetare samt partners utanför organisationen. Genom 
att se till hur detta styrs kan processer där åsikter och insikter lyftas fram för att ställas mot 
varandra, vilket i sin tur påverkas av chefers och medarbetares agerande. Detta är något som 
sedan avspeglar sig i möjligheter och skapad styrka för konkurrenskraft samt värde för 
intressenterna. 

3.1.2 Vad är konkurrenskraft 

Konkurrenskraft vad gäller produkter och tjänster kommer ofta i två former; 
differentieringsfördel eller lågkostnadsfördel. I differentieringsfördel handlar det om att 
kunderna betraktar en produkt eller tjänst som överlägsen, så blir de villiga att betala mer för 
denna. Lågkostnadsfördelen går ut på att ett företag i genomsnitt har lägre priser än 
konkurrenterna. Konkurrenskraft i någon av dessa former går därmed ut på att locka till sig 
nya kunder och helst även behålla dem som återkommande kunder (Institute of Management 
Accountants, 1996). 
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I utvecklandet av hållbar konkurrenskraft beror mycket på hur effektiva de interna utbytet av 
information är inom och mellan organisationer för att skapa bättre underlag för 
beslutsfattande och resursallokering. När sedan utveckling av system och produkter/tjänster 
utvecklas som i grunden definieras av kundernas preferenser skapas konkurrenskraft på 
marknaden men även att det blir svårare för konkurrenterna att imitera verksamhetens utbud 
av produkter/tjänster. Nilsson m.fl. (2010) menar att detta kan ses som ett svar på den ökande 
konkurrensen som skett, vilket gör det allt viktigare att visa den särprägel som skall skänka 
konkurrenskraft och ge organisationen existensberättigande. Organisationer bör så långt som 
möjligt fånga det som är viktigt via intern kommunikation, för att inte frestas att svika 
väsentliga värden som skapar dess säregenhet. Konkurrensen motiverar sålunda att det knyts 
närmre relationer till kunderna (Nilsson m.fl., 2010). 

Värdeskapande för kund är en viktig konkurrensfördel; det har föreslagits att det är meningen 
med organisationer, en viktig nyckel till differentiering och en nödvändighet för 
kundtillfredsställelse och lojalitet (Smith & Colgate, 2007). Kundvärde definieras som vad 
kund får (fördelar, kvalitet) från inköpet i kontrast mot vad de betalar, vilket resulterar i en 
attityd eller relation till produkten. Dock är värdeskapande för kund komplext, vilket innebär 
att det inte alltid går att på ett korrekt sätt mäta kundvärde under en given tidpunkt. Det går 
däremot att förstå kategorierna eller dimensionerna på vilken sådana bedömningar är gjorda 
och att skapa en kundvärdesram som tar tillvara på kärnan av detta (Smith & Colgate, 2007). 
Denna kundvärdesram hjälper företaget att identifiera vilket värdeskapande det skall fokusera 
på för att skapa värdet de vill differentiera sig med. Den kan även hjälpa att identifiera 
möjligheter som företaget har missat i värdeskapandet, vilket skapar en möjlighet för företaget 
att rätta till dessa luckor och därmed skapa mer värde; antingen nya produkter eller förhöjning 
av produkters egenskaper för att öka värdet av produkten (Smith & Colgate, 2007).  

3.1.3 Hur kan man använda sig av konkurrenskraft 

Enligt Nilsson m.fl. (2010) beskrev Porter i sin teori om diamantmodellen den grundläggande 
synen på konkurrenskraft. Det mest centrala från denna modell är att samspelet mellan 
regionala miljöer (kluster) betonas där förutsättningar finns. Detta gör att de krävande 
kunderna bidrar till att skapa en stärkt konkurrenskraft, där värdeskapande för kund 
kundfokus ses som en central del i denna process. Sålunda bör ett fokus finnas på att se till sin 
omgivning och kunders önskemål för att skapa en konkurrenskraftig organisation, något som i 
sin tur ofta leder till en smalare och mer fokuserad verksamhet. 

Samtidigt som företag idag fokuserar på att smalna av sin verksamhet och fokusera på sin 
värdekedja menar Ivarsson (2005) att en strategi för att öka konkurrenskraften är att använda 
sig av differentiering. Differentiering innebär att man breddar ut sitt sortiment genom att 
erbjuda på olika varianter av samma produkt eller tjänst till olika kundgrupper. Under de 
senaste åren har kunderna börjat bli mer selektiva i sin efterfrågan, vilket är något som 
minskar företags möjligheter till att sälja sina respektive produkter. Skälet till att använda sig 
av ett differentierat utbud bygger sålunda på tanken att en produkt eller tjänst bjuds ut på en 
marknad som inte består av en enda homogen kundkrets: 

”I själva verket består marknader av olika segment; grupper av kunder som kännetecknas av 
större likheter inom grupperna än mellan grupperna.” 

Ivarsson (2005) menar även att anpassningar gjorts för att ha ett differentierat utbud samtidigt 
som en stark konkurrenskraft utvecklats genom “nyare” arbetssätt som Just In Time, Lean 
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Production och Total Quality Management etcetera. Detta för att ur ett ledningsperspektiv 
förbättra och effektivisera verksamheten samtidigt som ett kvalitetstänkande införs i 
organisationen, vilket bidrar till att skapa konkurrenskraft på marknaden i kombination med 
ett differentierat utbud. Differentiering skapar ett övertag över konkurrenterna samt ger ett 
företag en mer kundfokuserad inriktning då företaget utgår från att göra ett mer kundanpassat 
alternativ tillgängligt för kunden, trots att detta kan kosta företaget lite extra. 

3.2 Kundfokus 

3.2.1 Vad är kundfokus 

Enligt Ivarsson (2005) utgår kundfokus från att uppmärksamma kunden, vara lyhörd inför 
dennes skiftande önskemål, intressen, behov och krav, samt i möjligaste mån tillfredsställa 
dem. Kundfokus kan uttryckas i termer av kundvård, kundupplevd kvalitet, kundtillvändhet 
och liknande. Att skapa och/eller utveckla en kundfokuserad verksamhet kan ses som en 
nödvändighet för att överhuvudtaget kunna konkurrera på dagens alltmer hårdnande marknad 
(Ivarsson, 2005). Vidare menar Jadranka (2006) att det i de mest grundläggande intressena att 
skapa kundfokus genom identifiering och anpassning, handlar om att skapa en långsiktig 
lönsamhetspotential. Det som skiljer framgångsrika företag från de mindre framgångsrika är 
att de redan har gjort ett unikt intryck i hjärtan och sinnen sina konsumenter avseende sitt 
egna produkt- och tjänsteutbud. Jadranka (2006) menar att detta kontinuerligt förbättras 
genom flödet av verkliga och värdefulla värdeskapande aktiviteter (ur konsumentens 
synvinkel), vilket avspeglas i form av ett större mervärde för kund. En positiv effekt av detta 
innebär fler lojala kunder som en logisk följd av ett företags insatser, vilket anses som ett av 
svaren till en långsiktig lönsam affärspotential. 

Genom tiderna har företag gått alltmer från att vara produktfokuserade till att vara 
kundfokuserade för att komma närmare kunden och därmed på ett bättre sätt kunna hantera 
dennes angelägenheter (Ivarsson, 2005). Det gäller att inte se kunden som ett objekt utan inta 
en kundfokusering som bygger på närhet och personlig relation där varje kund ses som en 
unik individ med personliga önskemål och behov. Detta förstärker känslan av att 
standardiserade eller differentierade lösningar inte är nog, utan man behöver finna 
skräddarsydda lösningar, det vill säga lösningar utifrån varje enskild individs önskemål. 
Ivarsson (2005) betonar att det är i mötet mellan den anställda och kunden som en stor del av 
kundens skiftande önskemål (i vid bemärkelse) kan synliggöras och tillgodoses. Detta innebär 
att tjänstemötet får en betydelsefull plats i och kring diskussionerna om kundfokus. 

Adebanjo (2001) har identifierat följande åtgärder som är viktiga för att kunna arbeta 
kundfokuserat och som påverkar kundtillfredsställelse: 

 Definiera och förstå kunden - Fundamentalt för tillfredsställelse är att ha förståelse för 
vem kunden är och vad dennes specifika behov är. 

 Personal - Största delen av kundkontakten går via personalen i organisationen. Att 
tillfredsställa kunden kommer därmed i stora delar gå ut på att ha en kundfokuserad 
kultur som kommer att göra personalen till effektiva och kompetenta representanter av 
organisationen. 
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 Organisationen - Den organisatoriska strukturen och företagsfokuset av säljaren måste 
vara centrerad på att tillhandahålla och leverera det kunden behöver. 

 Kommunikation - Effektiv kommunikation är väsentligt för att försäkra sig om klara 
direktioner och för att kontrollera framsteg mot gemensamma mål/förväntningar. 
Kommunikationen skall vara både intern och extern; där intern kommunikation 
fokuserar på att alla relevanta avdelningar och personer är medvetna om sina insatser 
samt kan förmedla problem de eventuellt stöter på. 

 Erbjudandet - Erbjudandet refererar delvis till produkten eller tjänsten som är 
subjektet i transaktionen mellan kund och försäljare, men det är däremot mer än bara 
det; det är det "totala paketet" som inbegriper produkten/tjänsten, service, paketering, 
med mera. 

 Faktorer för missnöje - Dessa är faktorer som i sig själv inte främjar 
kundtillfredsställelse, men dessa måste finna elimineras för att inte skapa missnöje.  

I kundfokuseringen kan man som en central punkt se kundens suveränitet, vilket innebär att 
kunden äger rätten att definiera huruvida verksamheten och dess utbud håller hög 
kvalitet/attraktionskraft eller inte. Detta tankesätt har på många sätt lett till skräddarsydda 
alternativ för kunderna, vilket kan betraktas som kundfokusering på högsta nivå (Ivarsson, 
2005). Dock kan nämnas att trots att det i retoriken kring kundfokusering handlar om “kunden 
har alltid rätt” så kan inte denna hållning fungera fullt ut i konkret verksamhet. Många gånger 
existerar det en intressekonflikt mellan kund och verksamhet, som främst är av ekonomisk 
karaktär. Den ekonomiska aspekten i kontakten mellan verksamhet och kund sopas däremot 
mer eller mindre under mattan, och det sägs att skälet till detta är att den moderna kunden är 
mer intresserad av andra aspekter än de rent ekonomiska; de värdesätter service av olika slag 
på bekostnad av låga priser och kostnader (Ivarsson, 2005). 

Ivarsson (2005) betonar att trots att det många gånger verkar som att kunden är den styrande i 
relationen anställda-kunden, så är det egentligen en tredje part, ledningen, som är den 
drivande i relationen. Ledningen har i alla tider försökt få anställda att genomföra arbetet på 
det viset ledningen anser mest effektivt. Detta leder till att en viss kontroll ofta byggs in i 
arbetet, exempelvis via feedback från kunder. Kunder baserar en stor del av sin uppfattning 
om ett visst företag i kontakten med dess personal, vilket innebär att det är viktigt att 
personalen är fokuserad på att hantera kundernas behov på bästa sätt. För detta krävs det att 
ledningen skapat en servicekultur som bygger på delade visioner snarare än direkta order 
(Ivarsson, 2005). 
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Figur 3. Kundfokus och de tre aktörerna. 

Källa: Ivarsson (2005). 

I relation till figuren menar Jadranka (2006) att organisationer bör börja jobba internt för att 
bygga ett kundfokus. Den ledarskapsförmåga som existerar inom organisationen kommer att 
påverka den inre sidan av värdeskapandet genom företagskulturen, medarbetarnas trivsel samt 
dess lojalitet. Genom att hantera företagets kapacitet bidrar det till att skapa bättre prestanda 
genom effektivare resursutnyttjande och bättre flöden i leveranskedjan. Jadranka (2006) 
beskriver detta som: 

”This affects value for effort perceived by customers, representing the beginning of the 
external side of the cycle. Perceived value affects customer satisfaction and customer loyalty.” 

Eftersom lojaliteten är ett kännetecken för en subjektiv mänsklig relation, måste företaget 
utveckla processer som erbjuder samma upplevelse för kunden, oavsett vem som personligen 
tjänar kunden. Jadranka (2006) menar vidare att den lärda visdomen är "att hantera dig själv 
innan du hanterar andra", därför börjar hanteringen av kundrelationer internt genom att 
hantera de anställda och de värdeskapande processerna. I detta avseende påverkar relationen 
mellan ledning, anställda och kunder, den framtida utvecklingen för företaget och dess 
kundrelationer. Adebanjo (2001) talar om att en stor del av kunderna är redo att lämna ett 
företag ifall servicen är undermålig, utan att nämna detta, medan en väldigt tillfredsställd 
kund är sex gånger mer benägen att handla hos företaget igen än en "enbart" tillfredsställd 
kund. Detta visar prov på hur stor påverkan service och underhållandet av kundrelationer har 
på en kunds lojalitet. 

3.2.2 Hur kan man använda kundfokus 

Enligt Ivarsson (2005) består kundfokus till stor del av följande faktorer: kompetens, närhet, 
teknik och pris. I stort sett alla tänkbara önskemål från kundens sida kan hänvisas till ett eller 
flera av dessa faktorer. 
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Figur 4. Kundfokus och dess fyra faktorer. 

Källa: Ivarsson (2005). 

Kompetens definieras som “förmågan att klara de olika krav som ställs i en viss situation eller 
i en viss verksamhet”. Detta skall inte likställas med utbildning, dock kan det argumenteras att 
personalens kompetens höjs av högre utbildning. Kompetens är en konkurrensfaktor, vilket är 
skälet till att många företag väljer att satsa på utbildning för sina anställda. Den allmänna 
uppfattningen är att högre utbildade kan utföra aktuella arbetsuppgifter bättre än lägre 
utbildade. Att ha högutbildad personalstyrka anses mer eller mindre borga för att personalen 
också är kompetent (Ivarsson, 2005). 

Närhet som begrepp inbegriper kontakter och relationer mellan anställda och kunder som till 
sin natur bär likheter med de sociala relationer vi har i det privata. Utfallet från möten mellan 
anställd och kund är av stor betydelse för den fortsatta relationen mellan kunden och 
verksamheten, vilket är skälet till att det är viktigt att göra kunden nöjd. Studier visar att 
upptill 70 procent av kunder som väljer att byta leverantör gör det på grund av bristande 
service från sin aktuella leverantör, enbart 30 procent gör detta på grund av bättre 
produktkvalitet hos konkurrenter (Söderlund, 1997). Därmed går det inte att ta miste på att 
service anses spela en betydande roll i kontakten mellan verksamhet/anställd och kund. Det är 
av yttersta vikt att verksamhetens/den anställdes möte med kund innehåller “det” kunden 
önskar; det innehållsmässiga är upp till kunden och kan vara allt från samtal om vädret till 
djupare diskussioner (Ivarsson, 2005). 

Från verksamhetshåll argumenterar man för att kunderna själva efterfrågar tekniska lösningar, 
och att man i tillhandahållandet av sådant även utvecklar kundfokus. Då det handlar om 
teknik i relation mellan verksamhet och kund framhålls ofta den tidseffektiva aspekten, det 
vill säga att man som kund med hjälp av olika tekniska system sparar värdefull tid. Även 
bekvämlighet och självständighet beskrivs som starka skäl till att kunder önskar använda sig 
av olika tekniska lösningar. Många företag ökar andelen av kunder som använder sig av 
självbetjänande teknik, vilket resulterar i att många verksamheter har mycket att vinna på de 
tekniska lösningarnas utbredning. Det innebär att kunder själva utför många tjänster som 
personalen annars skulle behöva utföra (Ivarsson, 2005). Dock kan inställningen till teknik 
vara tudelat, tekniken är av både ondo och godo; den medför såväl restriktioner som 
möjligheter. Vissa kunder föredrar den “traditionella” personliga mötet med anställda och 
ogillar det att flera aktiviteter mer och mer överförs till att genomföras tekniskt. Därmed är 
inte inställning till tekniska innovationer ensidiga och det är upp till diskussion om dessa 
tekniska innovationer är mer pådrivna av kunderna eller av företagen själva. Att från de olika 
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företagens och verksamheters sida ta bort alternativ till tekniken kan betraktas som ett 
effektivt sätt att styra kunderna i den riktning man vill (Ivarsson, 2005). 

Faktorn pris får ofta en undanskymd roll i diskussioner kring kundfokus. Många gånger 
argumenteras att kunder är mer intresserade av andra aspekter än pris, exempelvis varumärke 
eller service. Detta tankesätt skall dock hänvisas till vissa mer eller mindre exklusiva 
kundgrupper. För de kunderna med ekonomiska begränsningarna spelar pris en desto större 
roll. Då en kund köper en produkt eller tjänst handlar det om ett utbyte av något värdefullt 
(pengar) mot något annat värdefullt (produkten/tjänsten). Det är någorlunda enkelt att räkna ut 
kostnaderna för en produkt eller tjänst men desto svårare att beräkna dess sammanlagda 
värde, eftersom värde inkluderas av en rad olika faktorer och aspekter som värderas olika högt 
av olika individer (Ivarsson, 2005). Framgångsrikt företagande handlar om att skapa 
långsiktiga affärsrelationer med kunderna istället för att fokusera på enstaka och isolerade 
köptillfällen. Väljer man att använda sig av lågprisstrategier är den allmänna risken att det 
endast är det låga priset som lockar kunder. Då utvecklar inte kunden vare sig samhörighets- 
eller lojalitetskänslor med verksamheten och den viktiga unikheten för kund går förlorat. Om 
man från företagets sida däremot lyckas med att bygga upp djupa och meningsfulla 
kundrelationer ökar chanserna till att man får en trogen kund som inte är så priskänslig 
(Echeverri & Edvardsson, 2002). Det är därför en viktig kunskap för bolaget att lära sig att 
vända kunder till nöjda och lojala. Lojala kunder är återkommande kunder till bolaget och är 
villiga att dela med sig av sina positiva erfarenheter (Jadranka, 2006). 

Ivarsson (2005) betonar att en viktig aspekt som måste beaktas i kundfokus är kvalitet, som 
anses vara den andra sidan av samma mynt som kundfokus. Vad som gör att kunden anser 
något vara av hög kvalitet är däremot svårt att definiera då många faktorer spelar in i detta, 
men förväntningar har en central roll i detta. Kvalitet är inte kopplat till något avgränsat eller 
på förhand bestämt, utan begreppet kan innebära en mängd olika faktorer och aspekter - men 
det gäller att ge kunden kvalitet i allt (Ivarsson, 2005). 

Luckor och brister i kvalitet kan ge upphov till missnöje hos kunden och därmed ge upphov 
till brister i kundfokus samt sänka det ansedda kundvärdet av produkten/tjänsten. Att vara 
medveten om vikten av kundtillfredsställelse indikerar ett ansvar att agera för att eliminera 
potentiellt kundmissnöje. Om förväntan är större än utförande, så skapar skillnaden mellan 
dessa en faktor för kundmissnöje (Jadranka, 2006). Det finns huvudsakligen sju olika luckor 
som orsakar brister i kvalitet och därmed kundmissnöje: 

 Kundförväntan kontra ledningens uppfattning - skillnaden mellan kundens förväntan 
av service och ledningens uppfattning av den förväntan.  

 Ledningens uppfattning kontra service specificering - skillnaden mellan ledningens 
uppfattning av kundförväntan och utveckling av kunddrivna service standarder.  

 Service specificering kontra tillhandahållen service - skillnaden mellan service 
specificeringen och den tillhandahållna servicen påverkar kundens uppfattning av 
service kvalitet. 

 Tillhandahållen service kontra extern kommunikation - skillnaden mellan 
tillhandahållen service och löftet om service kommunicerad ut till kund. 

 Avvikelsen mellan kundförväntan och kundens uppfattning av tillhandahållen service - 
skillnaden mellan kundens förväntan och upplevelse av tillhandahållen service. 
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 Avvikelsen mellan kundförväntan och de anställdas uppfattning - skillnaden mellan 
kundens förväntan och de anställdas uppfattning av den förväntan. 

 Avvikelsen mellan de anställdas uppfattning och ledningens uppfattning - skillnaden 
mellan de anställdas och ledningens uppfattning av kundens förväntan. 

Dessa luckor är områden där företaget kan identifiera en brist i kvaliteten av företagets 
tjänster och en brist i kundfokuset. I identifierandet av dessa får företaget en möjlighet att 
rätta till dessa brister och därmed förbättra kundfokuset och värdeskapandet för kund i 
verksamheten (Jadranka, 2006). Det är dock inte alltid möjligt att definiera en 
sammanhängande lista av kundtillfredsställande åtgärder. Detta kan skilja sig åt från kund till 
kund och från situation till situation. Det gäller för företag att vara lyhörd mot sin omgivning 
och snabbt agera utifrån kundens skiftande önskemål för att kunna erbjuda rätt vara/tjänst i 
rätt tid (Adebanjo, 2001).  

3.2.3 Varför använda sig av kundfokus 

Ivarsson (2005) nämner att om man ser kundfokusering från ett mer cyniskt perspektiv så 
handlar den till stor del om manipulation; att lyckas få kunderna att tro att de strategier man 
från verksamhetens sida använder sig av är ett resultat av kundernas önskemål. Detta innebär 
att verksamhetsutövningen inte alltid handlar så mycket om vad kunderna genuint önskar och 
värdesätter, utan mer om vad man från verksamhetens sida vill att kunderna skall föredra i 
syfte att öka produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Kunderna skall inte tvingas till att välja 
ett visst alternativ, men kan verksamheten styra dem i en viss riktning som är mer gynnsamt 
för verksamheten gör de gärna det (Ivarsson, 2005). 

Kundfokus anses vara positivt och något att eftersträva enligt den allmänna uppfattningen. 
Den rådande trenden förfaller vara att alla verksamheter skall vara kundfokuserade, vilket 
innebär dels att konceptet accepteras utan närmare eftertanke huruvida den aktuella 
verksamheten är lämplig för detta, dels att begreppet används om och i verksamheter som inte 
kan vara kundfokuserade i egentlig mening (Ivarsson, 2005).  För att få klarhet i hur 
kundfokuserat en viss verksamhet egentligen är krävs en mer noggrann titt på verksamheten 
och dess beståndsdelar, så att den inte enbart använder sig av begrepp som lockar och låter 
framåtsträvande men saknar substans i egentlig mening (Ivarsson, 2005).  

3.3 Value Chain (VC) 

3.3.1 Vad är Value Chain 

Value Chain myntades som begrepp år 1985 av Michael E. Porter, som definierar Value 
Chain som en teori för att på ett systematiskt sätt undersöka alla de aktiviteter ett företag utför 
i sin verksamhet och hur de interagerar. Detta är nödvändigt för att analysera källor för 
konkurrenskraft (Porter, 1998). Value Chain delar upp företaget till dess strategiskt relevanta 
aktiviteter för att skapa en förståelse för kostnader samt de existerande och potentiella 
källorna för differentiering. Företag skapar sig ett övertag över sina konkurrenter då de 
behärskar dessa strategiskt viktiga aktiviteter och lyckas utföra dem bättre än sina 
konkurrenter (Porter, 1998). 

Ett företags värdekedja (Value Chain) är integrerad i ett större system som Porter (1998) 
kallar för värdesystem (Value System). I dessa system inkluderas leverantörer och kunder 
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också utöver själva företaget. Ett företags produkt/tjänst blir till sist en del av slutkundens 
värdekedja. Den ultimata basen för differentiering är ett företag och dess produkts/tjänsts roll 
i slutkonsumentens värdekedja, vilket beslutar kundens behov. Att skapa och behålla 
konkurrenskraft innebär att inte enbart förstå ett företags egen värdekedja utan även att förstå 
dess plats i det större värdesystemet (Porter, 1998). 

 

Figur 5. Value System enligt Porter. 

Källa: Porter, 1998. 

3.3.2 Varför använda sig av Value Chain 

Varje företag är en samling av aktiviteter som blir utförda för att konstruera, producera, 
marknadsföra, leverera och stödja sin produkt/tjänst. Alla dessa aktiviteter kan bli 
representerade genom en värdekedja. Ett företags värdekedja och sättet det utför individuella 
aktiviteter är en reflektion av dess historia, dess strategi, dess sätt att implementera sin strategi 
samt den underliggande ekonomin av aktiviteterna själva (Porter, 1998). Den nivå en 
värdekedja bör konstrueras på är efter ett företags aktiviteter inom en särskild industri 
(affärsenheten). En värdekedja baserad utefter en industri eller sektor är för bred; det kan 
skymma viktiga källor för konkurrenskraft. För trots att företag inom samma industri kan ha 
liknande produktion så skiljer sig deras värdekedjor ofta åt, och skillnader mellan 
konkurrenters värdekedjor är en nyckelkälla för konkurrenskraft (Porter, 1998). 

3.3.3 Hur kan man använda sig av Value Chain 

Värdeaktiviteter kan bli dividerad i två delar; primära aktiviteter och stödaktiviteter. De 
primära aktiviteterna är en del av skapandet av produkten/tjänsten samt dess försäljning och 
förflyttning till konsumenten. Men även eftersälj-stöd räknas till en av de primära 
aktiviteterna. Stödaktiviteterna finns till för att stödja de primära aktiviteterna och varandra 
genom inköpt/inhyrd insats, teknologi, mänsklig kapital samt åtskilda funktioner som 
påverkar hela verksamheten (Porter, 1998). Porters generella Value Chain för 
produktionsföretag inkluderade följande fem primära aktiviteter och fyra stödaktiviteter (se 
figur 1, presenterades även i “1.1 Vad är värdeskapande för kund och kundfokus”). 
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Figur 1. Value Chain enligt Porter.  

Källa: Porter, 1998. 

Stödaktiviteter 

 Firm Infrastructure – innefattar aktiviteter som kan kopplas till finans, juridiska 
aspekter och kvalitetssäkring etcetera. 

 Human Resource Management – innefattar aktiviteter som kan associeras med de 
anställda vad gäller rekrytering, utbildning och kompensation. 

 Technology Development – innefattar forskning och utveckling (FoU), automatiserade 
processer och annan teknisk utveckling som kan stödja de värdeskapande 
aktiviteterna. 

 Procurement – har som funktion att köpa in insatsvarorna och annan behövlig input 
för som kan användas i de värdeskapande aktiviteterna. 

Primäraktiviteter 

 Inbound Logistics – inkluderar hantering av material avseende mottagning, 
lagerhållning och lagerstyrning av insatsvaror. 

 Operations – är värdeskapande aktiviteter som omvandlar och förädlar dessa 
insatsvaror till färdig produkt. 

 Outbound Logistics – är aktiviteter som krävs för att leverera färdig produkt till 
kunder, vilket även inkluderar lagerhållning, etcetera. 

 Marketing & Sales – är aktiviteter som kan relateras till att få kunden att köpa 
produkten, vilket inkluderar vald marknadsföringskanal, segment, marknadsföring och 
pris, etcetera. 

 Service – inkluderar aktiviteter som behåller och ökar produktens värde i form av 
kundsupport, service, reklamation, etcetera. 

På konkurrenskraftiga villkor så är värde det beloppet kunden är villig att betala för 
produkten/tjänsten ett företag förser den med. Värde är mätt i totala intäkter, en reflektion av 
priset företagets produkt/tjänst kräver samt antalet enheter det kan sälja. Ett företag går med 
vinst ifall värdet det genererar överstiger kostnaderna involverad i att skapa 
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produkten/tjänsten. Att skapa värde för kunden som överstiger kostnaden av att skapa den är 
målet för varje generell strategi. Värde, istället för kostnad, måste användas för att analysera 
konkurrens positionen för ett företag eftersom företag många gånger med flit ser till att höja 
sina kostnader för att inbringa ett premium pris via differentiering (Porter, 1998). 

Värdekedjan visar det totala värdet och består av värdeaktiviteter och marginal. 
Värdeaktiviteter är som byggstenar; fysiska och teknologiska aktiviteter ett företag utför. 
Marginal är skillnaden mellan värdet aktiviteterna genererar och den totala kostnaden av att 
genomföra dessa värdeskapande aktiviteter (Porter, 1998). Genom att jämföra detta värde som 
skapas så kan man på ett bättre sätt få en inblick i hur konkurrenskraftigt ett företag är på 
marknaden. Värdeaktiviteter kan beskrivas som diskreta byggstenar av konkurrenskraft. Hur 
varje aktivitet är utförd kommer att visa dess bidrag till konsumentens behov och därmed 
differentiering. Jämför man värdekedjor mellan konkurrenter finner man skillnader som 
beslutar om hur konkurrenskraftigt respektive företag är (Porter, 1998). 

3.4 Shared Value Creation (SVC) 

3.4.1 Vad är Shared Value Creation 

Shared Value Creation, skapandet av ömsesidigt värde, bygger på att skapa värden som delas 
av flera intressenter. Porter och Kramer (2011) beskriver hur företag mer och mer har kommit 
att uppfattas växa på bekostnad av samhället. Shared Value Creation ser Porter och Kramer 
som en länk mellan det förlorade förtroende från samhället och företagens fortlevnad. Teorin 
bygger på skapande av värden som gynnar samhället, kunden och företaget. All värde (vinst) 
är inte likvärdig (Porter & Kramer, 2011). Ett ekonomiskt värde med ett socialt ändamål leder 
till att samhället utvecklas och med den utvecklingen kan även företagen utvecklas och växa i 
allt större takt. Detta resulterar i en positiv cykel av välstånd för företag och samhälle (Porter 
& Kramer, 2011). 

3.4.2 Varför använda sig av Shared Value 

Porter och Kramer (2011) menar att en del av problemet bottnar i företagens föråldrade syn på 
värdeskapande samt det kortsiktiga tänkandet i sitt värdeskapande. Värdeskapande har 
likställts med kortsiktiga finansiella mått istället för kundens och samhällets viktigaste behov, 
och därmed missat viktig påverkan över företagets långsiktiga framgång. Företagande 
tillgodoser mänskliga behov, effektiviserar, skapar arbetstillfällen och välfärd, men dess fulla 
potential utnyttjas inte på grund av en allt för snäv syn på företagande (Porter & Kramer, 
2011).  

Företagens närmaste omgivnings välmående hänger ihop med företagens konkurrensförmåga, 
detta är kärnan i ömsesidigt värde. Detta menar författarna är väsentligt för företagen och 
samhället runtom företaget; möjligheterna att skapa ett behov av företagets produkter/tjänster 
genom att skapa arbetstillfällen och välstånd i samhället samt ett samhälleligt stöd för 
företagens verksamhet (Porter & Kramer, 2011). 
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3.4.3 Hur skapas Shared Value 

Porter och Kramer (2011) menar att det finns flera möjligheter till att skapa ett socialt värde 
och samtidigt öka produktiviteten. Miljöpåverkan och arbetsmiljö samt naturresurser är 
exempel på faktorer där det finns möjlighet att skapa ömsesidigt värde, till exempel genom att 
minska paketeringen av sina varor och förbättra logistiken. 

 

Figur 6. Exempel på var det kan skapas ömsesidigt värde. 

Källa: Porter och Kramer (2011). 

En större medvetenhet om sociala angelägenheter har resulterat i nya metoder från företagen 
för att hantera naturresurser, miljön, medarbetare och leverantörer. Enligt författarna behöver 
företagen se till mer än bara lägre priser i val av leverantörer. Leverantörers möjligheter till att 
vara produktiva, leverera kvalitativa varor/tjänster samt tillgodose sociala behov är mer 
långsiktigt än ett lägre pris. Anställdas säkerhet, hälsa och kunskaper är områden där 
företagen har möjlighet att skapa ett socialt värde samt öka produktiviteten och minska 
kostnader (Porter & Kramer, 2011). 
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3.5 Value Chain Analysis (VCA) 

3.5.1 Vad är Value Chain Analysis 

Value Chain Analysis är ett verktyg för att undersöka det aktuella tillståndet av värdekedjan 
samt att identifiera ett förbättrad framtida tillstånd. Den går ut på att eliminera avfall och 
effektivisera flödet av material, men även att se över styrkan av de interna relationerna 
(Fearne m.fl., 2012). Det är en strukturerad metod för att analysera effekterna av 
kärnaktiviteter på kostnad och/eller differentiering av värdekedjan. VCA projekt identifierar 
möjligheter för högre “effektivitet” i existerande logistikkedjor och “effektivitets” 
förbättringar som leder till fundamental omformning av värdekedjan (Value Chain) (Zokaei & 
Simmons, 2006). Value Chain Analysis kan även användas av organisationer för att 
identifiera möjligheter att skapa och bibehålla differentiering från sina konkurrenter. Ett 
exempel på detta är just kundfokusering (Institute of Management Accountants, 1996).   

3.5.2 Varför använda sig av Value Chain Analysis 

Fearne m.fl. (2012) argumenterar i sitt arbete för en mer modern tolkning av VCA, som skall 
inkludera mer av Shared Value Creation tänkande och att det skall se på mer utöver 
värdekedjans interna intressenter. Där kan även samarbete ses som en hållbar 
konkurrensfördel. För att bli mer omfattande och inkludera fler väsentliga perspektiv bör 
praktiserande av VCA se över följande dimensioner; gränser för analysen, omfattningen av 
värdet inkluderat samt statsledningen. Detta för att metoden skall användas optimalt och att 
skall kunna vara till mer nytta för företaget (Fearne m.fl., 2012). 

3.5.3 Hur kan man använda sig av Value Chain Analysis 

Den första dimensionen inbegriper gränserna för analysen, vilket Fearne m.fl. (2012) 
argumenterar att blir allt mer väsentligt då konkurrensen mer och mer handlar om rivalitet 
mellan olika logistikkedjor istället för mellan olika företag. Logistikkedjor hålls ansvariga för 
deras medlemmars kollektiva miljömässiga och sociala inverkan, och externa intressenter är 
inflytelserika i värdeskapandet. Detta resulterar i att företag med kända märken många gånger 
måste se över sin logistikkedja längre bort än normalt eftersom de kommer att hållas 
ansvariga för allt som sker igenom hela produktlivscykeln. Därför krävs det högre stabilitet 
och öppenhet igenom kedjan för att försäkra sig om att önskemål och krav gällande miljön 
kan bli uppfyllda. I användning av VCA krävs därmed en analys utöver leverantör-kund-
konsument, för att kunna ta tillvara på detta bredare perspektiv av värdekedjan (Fearne m.fl., 
2012). 

Värdekedjor ses som system av flertal företag där varenda en förstår och svarar till de 
dynamiska behoven av kunderna utöver deras dyadiska relation. Det här undviker ett 
sekventiellt perspektiv av aktiviteter och skapar en gemensam strategi igenom hela kedjan. 
Detta medför att leverantörer gynnas av långsiktig relation genom att allokera sina resurser 
mer produktivt och reducerar kostnader genom större kontinuitet igenom planering (Fearne 
m.fl., 2012). 

Nästa dimension som diskuteras av Fearne m.fl. (2012) är att VCA inte enbart borde se till 
kostnadsreducering, utan även se över aktiviteter som möjligheter till differentiering; i 
synnerhet där ett ökat mervärde kan skapas för kunden men även för samhället i ett större 
perspektiv. Betoningen ligger på att VCA som modell måste behållas dynamisk, eftersom 
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attributen för att bedöma värde, och dess relevans, kommer att ändras då leverantör-
kundrelationen fördjupas. Det är även av yttersta vikt att kundvärde måste betraktas igenom 
indirekta relationer, utöver de direkta relationerna av dyader (Fearne m.fl., 2012). 

Att skapa överlägset värde hänger på att försäljaren har en förståelse för köparens hela Value 
Chain, samt dess föränderliga behov. Detta är av yttersta vikt då realisationer av värde innebär 
att förvandla potentiella fördelar till verkliga fördelar, vilket ibland kan ske enbart efter ett 
flertal nedströms transaktioner. Därmed är det potentiella värdet som kan flöda inom kedjan 
beroende av att skapa och sedan realisera kundvärde, vilket innebär att det är kritiskt att förstå 
produkten/tjänstens värde sedd ur kundens perspektiv. Mer kundvärde är skapat då kunder 
handlar produkten/tjänsten för första gången, är villiga att betala mer för den, köper den 
frekvent eller etablerar en starkare varumärkeslojalitet. Kundvärde kan härledas ur upplevelse 
av produkt/tjänst eller från trovärdighet, såsom många hållbara miljömässiga och sociala 
egenskaper. Därmed bör en hållbar VCA utforska hur aktiviteter och attribut påverkar 
kundbeteende (Fearne m.fl., 2012). Dock kan det inom VCA vara otillräckligt att enbart se till 
individuellt kundvärde för att identifiera hela den befintliga mängden av värde. Kundvärde 
breddar ut sig till kollektiv nytta, så väl som individuell nytta, och därmed till samhället i 
stort. Sådana yttre omständigheter kan ha en extrem påverkan på en kedjans konkurrenskraft 
och bör därmed vara införlivad i omfattningen av värde som behandlad (Fearne m.fl., 2012). 

Den tredje och sista dimensionen Fearne (2012) argumenterar för är ett hänsynstagande av 
gynnsamma relationer som kan skapa ett mervärde igenom hela värdekedjan. Där finns 
potential för att skapa relationer och samarbeten som är väsentliga för att utveckla innovation 
och konkurrenskraft ur ett Value Chain Management synsätt, eftersom strukturella och 
beteendemässiga mekanismer är en förutsättning för att skapa värde över gränser. Detta 
inkluderar en villighet att skjuta upp eget intresse för relationens bästa på längre sikt (Fearne 
m.fl., 2012). Att bilda sådana samarbeten som kommer från förhandlingar i den öppna 
marknaden, tilldelar hållbar konkurrenskraftigt övertag eftersom det kräver förmågor och 
resurser som konkurrenterna kanske inte besitter, som inte kan bli utbytta samt är svåra att 
imitera eftersom de är socialt komplexa. Att ha ett bredare perspektiv kommer att försäkra att 
de projekt som kommer till under VCA modellen kommer att leverera fördelar för båda 
parterna som kommer att bevara motivationen och engagemanget av relevanta utbytes partner 
(Fearne m.fl., 2012). 

3.6 Value Chain Management (VCM) 

3.6.1 Vad är Value Chain Management 

Value Chain Management är de övergripande interna och externa resurser - mänskliga, 
fysiska, finansiella och informativa - som krävs att hantera och kontrollera för att kunna 
genomföra organisationens verksamhet. Ledarskaps (management) fokuset är på att optimera 
nettovärdet för slutkonsumenten (kunden). Detta gäller dock även för alla nyckelpersoner 
involverade i värdeskapandet, som ledarskapet måste hantera från början till slut genom att 
utöka verksamhetens fart, detaljrikedom, säkra en så låg total kostnad som möjligt samt att 
behålla en acceptabel nivå på risk och osäkerhet (Value Chain Forum, 2009). 
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3.6.2 Varför använda sig av Value Chain Management 

Value Chain Management går därmed ut på att styra integrerad information av produkt-
/tjänstflöden från leverantören till kunden genom att reducera defekter och inventarier, 
förbättra hastigheten som detta blir utfört samt att utöka kundnöjdheten (Trombly, 2000). 
Fearne m.fl. (2012) menar att medvetet skapa åtgärder som påverkar Value Chain genomförs 
via Value Chain Mangement (VCM). De grundläggande värderingarna vid VCM är målet att 
skapa en gemensam vision genom specifika strategier, strukturer och processer, som bygger 
på tillit, öppen kommunikation, åtagande om ständig förbättring samt förståelse för vad 
kunden värdesätter i produkten/tjänsten, men även ett tydligt fokus på att skapa detta värde 
genom hela kedjan (Fearne m.fl., 2012). 

3.6.3 Hur kan man använda Value Chain Management 

I sin studie talar Bonney m.fl. (2007) om vikten av VCM inom samarbete mellan olika företag 
samt Value Chain för att skapa innovation och konkurrenskraft. Bonney m.fl. (2007) uttrycker 
det som att det är väsentligt att ha fokus på kundvärde (och inte produktions möjligheter) och 
därmed ha en värdekedja (Value Chain) som är samordnade och kan svara på de dynamiska 
behoven och viljorna av kunderna. Det är därmed viktigt för ett företag att använda sig av 
VCM och kunna styra och påverka de aktiviteter inom värdekedjan inte bara för det egna 
företaget, utan även för de företag det samarbetar med för att skapa en produkt/tjänst med 
värde för kunden. Detta skapar stora möjligheter för innovation och används denna teori på 
rätt sätt kommer företaget och dess samarbetspartners differentiera sig och ha ett övertag över 
sina konkurrenter. För att förstå distributionen av värde krävs beteendeändringar på väsentliga 
delar av värdekedjan, vilket inkluderar ett behov av öppenhet och kommunikation mellan 
samarbetspartners för att kunna få den att fungera optimalt (Bonney m.fl., 2007). 

 

Figur 7. En beskrivning av Value Chain tänkande. 

Källa: Fearne m.fl. (2012). 

3.7 Customer Relationship Management (CRM) 

3.7.1 Vad är och varför använda sig av Customer Relationship Management 

Customer Relationship Management är superprocessen av att styra alla aspekter av 
kundrelationen (attrahera kunden → få kunden → behålla kunden → livstids kunder) med 
stöd av effektiv marknadsföringsstyrning, försäljningsstyrning samt kundtjänststyrning. CRM 
kan definieras på flera sätt, däribland enligt Anderson och Kerr att vara “en sammanhängande 
process av att skapa, behålla och expandera kundrelationer”. En annan definition är att CRM 
är “en företagsstrategi att skaffa och styra de viktigaste kundrelationerna. CRM kräver en 
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kundfokuserad företagsfilosofi och kultur för att stödja effektiv marknadsföring, försäljning 
och service processer”. Konsumentbeteende ändras ständigt och kunder kräver nya och 
skräddarsydda produkter. Detta har lett till en förminskning av marknadsfönstret för 
organisationer men även ett överflöd av alternativ för kunderna (Sabri & Shaikh, 2010). Syftet 
med CRM är att optimera värdeskapandet enligt önskemål och krav från kund, därmed skapa 
en större tillfredsställelse av dennes behov (Jadranka, 2006). Företag som inte hänger med på 
kundernas behov vad gäller totalt värde (pris, kvalitet, bekvämlighet, etcetera) och därmed 
misslyckas med att skaffa kunder eller att få dem till livstidskunder riskerar att förlora 
marknadsandelar och därmed intäkter (Sabri & Shaikh, 2010).  

3.7.2 Hur kan man använda Customer Relationship Management 

Kunderna har blivit den dominanta parten i kund-säljare relationen. Företag måste alltmer 
behärska att styra inventarier, personal och resurser med mindre avfall samtidigt som de 
måste erbjuda kunder mer konfigurations möjligheter, mer leverans flexibilitet samt kortare 
ledtider (Sabri & Shaikh, 2010). CRM inkluderar att undersöka en kunds online och offline 
vanor, samt att vara proaktiv och erbjuda dem relevanta rekommendationer. Det innebär även 
att ta del av kunders åsikter och önskemål så att kunderna känner sig hörda och att affärerna 
kunderna har med företaget är som ett samarbete. Med hjälp av CRM kan man även 
segmentera kunderna för att ha koll på vilka som är mest lönsamma för företaget och vilka 
som inte är det (Sabri & Shaikh, 2010). Detta för att kunna bygga upp och förstärka relationen 
mellan kund och företag samt att veta konsumentbeteende och preferenser. 

 

Figur 8. Modell av Customer Relationship Management. 

Källa: Sheikh & Sabri (2010). 
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3.8 Användning av den teoretiska referensramen 
Teorin tar sin utgångspunkt i grundkonceptet Value Chain som skall ge en övergripande bild 
av värdeskapande aktiviteter - primära- och stödaktiviteter. För ytterligare information och för 
mer visuellt illustrerat hänvisas läsaren att betrakta "3.3.3 Hur kan man använda sig av Value 
Chain" samt tillhörande figur 1. Studien ifrågasätter inte primärt det klassiska synsättet för 
Value Chain per se, utan ser på dess möjliga funktion för att identifiera just värdeskapande för 
kund i livsmedelsbranschen. Till detta används de tilläggsteorier som presenteras i bilden 
nedan, detta för att kunna verifiera ett betraktat problem enligt de tidigare nämnda forskarna 
samt kunna ställa det i relation till vårt empiriska underlag samt insamlad sekundärdata.  

 

Figur 9 Teorisyntes som beskriver förhållanden mellan kundfokus och teoretiska 
referensramen. 

Källa: Egen bild utifrån den teoretiska referensramen. 

Övergripande för den teoretiska referensramen har vi den grundläggande Value Chain teorin. 
Då denna teori introducerades under 80-talet menar flertalet forskare i enighet med dess 
grundare Porter att teorin i enighet med samhällets och organisationers förändring kan behöva 
uppdateras. De tilläggsteorier som använts i detta arbete riktar sig främst till att ge ett bidrag 
till en undersökning av livsmedelsbranschen i förhållande till identifiering av kundfokus i 
värdekedjan. Utanför det streckade området har vi teorier som inte direkt är kopplade till det 
primära med studien. Här återfinns teorier om CRM och Konkurrenskraft som är indirekt 
kopplade till kundfokus. Med CRM avser vi främst kommunikationen mellan kund och 
organisation för att utveckla ett specifikt utbud inriktat mot kunds önskemål. Med 
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konkurrenskraft avser den positiva effekt som organisationer kan åstadkomma för detta 
genom ett aktivt arbete med kundfokus, sålunda avses inte all konkurrenskraft per se. Den 
teoretiska referensramen är därför framtagen för att fokusera på identifiering av kundfokus 
genom att se till Value Chain som en enhetlig teori, utefter kompletteringsteorierna.  

Denna sammankoppling av teorier är avsedd att skapa en överskådlig bild av förhållandet 
syfte och teori. Den teoretiska referensramen består av ovannämnda teorier som samspelar 
enligt figuren för att bidra till kundfokus och därmed värde för kund samt indirekt utöka 
konkurrenskraft.  
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4. Verksamheter inom livsmedelsbranschen 

 
Kapitlet börjar med att presentera undersökningsobjektet ICA och sedermera den relaterade 
insamlade primärdatan som kommit fram under undersökningens gång. Därefter går det över 
till en presentation av sekundärdata i form av Axfood och dess empiri, som utgår från 
Wikströms m.fl. rapport "Försäljning eller värde för konsumenterna? - Om 
livsmedelsföretagens problem med att skapa värde för konsumenterna". 

 

4.1 ICAs verksamhet 

4.1.1 Företagspresentation ICA 

Med 2400 butiker i Sverige, Norge och Baltikum samt bank- och fastighetsverksamhet är ICA 
koncernen verksam på fem geografiska marknader. På den svenska livsmedelsmarknaden är 
ICA den största aktören med en marknadsandel på cirka 50 procent, vilket idag består av 1321 
butiker. ICA-butikerna runtom i Sverige besöktes år 2012 av 11,5 miljoner kunder per vecka, 
detta gör ICA till den största aktören i Sverige idag (ICA, 2012). ICA har under 2012 och 
fram till Q3 2013 ökat sin omsättning och fortsatt att växa, bättre än marknaden övrigt, till 
stor del på grund av fokus på ekologiska varor (ICA, 2012). ICAs hållbarhetsarbete har 
resulterat i priset “Sustainable brand index 2013” - årets mest hållbara varumärke - som 
röstades fram av 18 000 konsumenter i Norden (ICA, 2014). Detta tyder på att ICAs 
definition av hållbart arbete kan anses vara i linje med vad som efterfrågats av kund. Under 
2013 var ICA Sveriges omsättning 67 992 miljoner kr, medan handlarna/butikerna under 
samma period hade en omsättning på 101 501 miljoner kr. ICA Sveriges största intäkter består 
av abonnemangsavgifter från handlare (för användandet av varumärket ICA), 
konsultverksamheter (erbjuder handlarna flertalet tjänster) samt försäljning av varor till 
handlarna. ICAs butiker finns i fyra varianter; Maxi, Kvantum, Supermarket och Nära, där 
Maxi är störst och Nära är minst (ICA, 2014). 

ICAs vision är “Vi ska göra varje dag lite lättare”, värderingarna har sitt fokus på medvetet 
hållbarhetsarbete och samhällsengagemang för att skapa goda relationer till kund samt 
långsiktig lönsamhet. Deras affärsidé är därmed “Att vara det ledande detaljhandelsföretaget 
med fokus på mat och måltider” (ICA, 2014). En del av ICAs affärsmodell bygger på att varje 
butik drivs av handlare, egen företagare, vars mål är att tillgodose det lokala kundbehovet 
genom anpassade koncept till dess närområde. Hela ICAs affärsmodell är en kombination av 
handlarnas arbete samt ett samarbete med ICA när det gäller butiksetableringar, inköp, 
logistik, IT och marknadsföring (ICA, 2014). 

ICA Supermarket i Stockholm 

Intervjuperson 1 var Ericsson, butikschef och delägare på ICA Supermarket beläget i 
Stockholmsområdet. Just detta ICA Supermarkets omsättning under 2013 var cirka 134 
miljoner kr, vilket motsvarar cirka 0,13 procent av den totala omsättningen för alla butiker 
under samma år. Butiken har idag 64 hel- och deltidsanställda samt timanställda i åldrarna 18-
65 år. 
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Intervjuperson 3 var Persson, kassachef på ICA Supermarket i Stockholmsområdet. Persson 
har varit verksam i företaget i flera år, alla åren i en ledande position. Han har varit chef på 
flera avdelningar och är väl insatt i operationella frågor i och med att han sitter i ledningen för 
butiken. 

ICA Supermarket i centrala Stockholm 

Intervjuperson 2 var Svensson, handlare och grundare av ICA Supermarket i centrala 
Stockholm. Dess omsättning var under 2013 cirka 108,5 miljoner kr, vilket motsvarar cirka 
0,11 procent av den totala omsättningen för alla butiker under samma år. Butiken har idag 60 
hel- och deltidsanställda samt timanställda i åldrarna 18-65 år. Butiken öppnade sina dörrar 
för första gången vintern 2007. 

4.1.2 ICAs infrastruktur 

ICAs 1321 butiker i Sverige drivs idag av handlare, vilka betalar ICA som koncern en 
abonnemangsavgift på 2,3 procent av sin omsättning för nyttjandet av varumärket. Enligt Carl 
Svensson inkluderar denna abonnemangsavgift även transporter, hjälp från huvudkontoret, 
med mera. Denna abonnemangsavgift är däremot oförändrad oavsett hur mycket en butik 
väljer att använda sig av just ICAs tjänster i dessa hänseenden; abonnemangsavgiften är 
obligatorisk. Handlarna erbjuds även tilläggstjänster som de betalar extra för, såsom ICAs 
etablerade konsultverksamhet, ICA-skolan, ekonomitjänster, IT och maskinsupport, 
varuinköp med Auto order (automatiserade ordersystem) samt ICAs kommunikationssystem 
KSM (kundspecifik marknadsföring) och Kundkompassen (kundundersökningssystem).  

Handlarnas verksamhetsstyrning är starkt kopplat till ICA centralt. Bakgrunden till detta är att 
butikernas styrning är utvecklad av ICA. Butikerna är innehållsmässigt, till exempelvis 
kassasystem, prissystem och ordersystem, begränsat till få alternativ. Detta förklaras av 
Ericsson som en nödvändighet för att smidigt kunna få hjälp av ICA vid eventuella fel. 
Ericsson förklarar vidare att fördelarna med detta är en säkrare drift av butikerna samt en ökad 
möjlighet till samarbete mellan handlare. Även Svensson betonar att det är onödigt att välja 
någon annan leverantör än ICA av system och liknande, då ICA redan har ett så 
välfungerande system. 

“Så är det ju, och så köper man grejerna från ICA, de gör alla upphandlingarna och det är ju 
bra grejer; ingenting att lägga energi på att uppfinna själv då allting funkar”.  

– Svensson 

Handlarna anses vara egna företagare som driver sina butiker med egen kontroll. Handlarnas 
begränsningar är få sett till valmöjligheter av leverantörer, sortiment, priser och personal. Det 
finns därmed skillnader i hur butikerna ser ut och är innehållsmässigt, till exempel vad gäller 
varor och maskiner. Dessa skillnader är dock marginella. Svensson uppger att butikerna till 80 
procent är likadana, och sedan är det drygt 20 procent där de skiljer sig åt. Han fortsätter med 
att säga att det är skillnaderna som är själva charmen, att det är det som gör en butik unik. 
Detta ger även butiken en viss specialisering där de känner till och kan tillfredsställa sina 
lokala kunders behov bäst. 

“Vi är lokala världsmästare här i området och det är det som är min styrka. Jag kan ju det här 
området bättre än någon annan och vad de kunderna vill ha.” 

– Svensson 
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En väsentlig faktor till centraliserade val av leverantörer är en djupare kvalitetskontroll. ICA 
har säkerställt dessa leverantörer och handlaren behöver inte utföra några ytterligare 
kontroller utan kan känna sig trygg med dessa. Både Ericsson och Svensson nämner att detta 
gäller i synnerhet utländska leverantörer, där handlarna själva skulle ha svårt att säkerställ 
kvaliteten på varorna från dessa men då detta utförs centralt av ICA kan handlarna känna sig 
säkra på att de utländska leverantörerna lever upp till standarden som krävs i Sverige. Väljer 
en handlare att använda sig av en extern leverantör som inte är standardiserad av ICA medför 
detta en del merarbete då handlaren själv måste kontrollera att denne har alla de blanketter 
och certifikat som krävs, samt att det blir ytterligare fakturor och pappersarbete att ta hand 
om. Svensson beskriver det som att det kan bli en massa arbete för den lilla produkten som 
sedan kanske inte omsätter någonting, men att den kan vara viktig för butikens uttryck. 

Butikerna är lyhörda till lokala kunders önskemål och försöker att nischa vissa segment av 
sina varor efter dessa önskemål. I sin strävan att uppfylla sina lokala kunders önskemål 
uppstår en marginell differentiering av ICAs butiker. Svensson beskriver det som att han 
köper 85 procent av ICA (bassortiment) medan 15 procent är unika varor (fingertoppskänsla) 
som skiljer butiken från alla andra. Han fortsätter att beskriva att dessa produkter kanske inte 
alltid säljer mycket, men att de är viktiga för att differentiera butiken från alla andra och för 
att se till att lokala kunderna får det de efterfrågar. Ericsson uttrycker liknande tankegångar 
och betonar att tillfredsställandet av kundens behov är väsentligt och att man därför ibland 
måste söka externt utanför ICAs leverantörer. 

“Men vissa grejer måste man vara unik på och de unika grejerna kan vara till exempel någon 
olivolja som någon kund söker som inte finns i bas sortimentet.” 

– Ericsson 

Svensson förklarar detta som att sortiment, pris och personal är verktygen som hjälper 
handlarna att nå framgång. När det gäller sortiment gäller det att ha en mix som profilerar 
butiken och tilltalar kunden. 

Butikens utformning 

Butikerna är på många sätt likadana, men varje butik är utformad på ett vis att de produkter 
som handlarna känner gör dem unika framhävs. De marknadsför även på detta vis och vissa 
delar av butiken är väldigt priscentrerad medan det i andra delar handlar mer om andra 
egenskaper, såsom sortiment. Svensson ger exempel på att då det gäller färskvaror handlar det 
mer om sortiment än pris, medan det i kolonial och frys kan vara mer om pris med stora 
skyltar och höga gavlar. 

“När du går in i butiken så möter du färskvarorna, för då ska du inspireras till att handla mer.” 

– Svensson 

Ericsson berättar att butiken är indelad i olika avdelningar där de som är utbildade inom ett 
visst område, exempelvis kött eller mejeri, arbetar med sina “special” områden. Detta är för 
att de skall kunna hjälpa kunden på bästa sätt samt se till att upprätthålla 
livsmedelssäkerheten. 

“Och sen så de som jobbar i kött så är man inte lika kunnig på hur det fungerar i mejeriet så där 
utan man är mer specialiserad på sitt område, och där vet man exakt vad som krävs i det 
området då.” 
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– Ericsson 

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkringsarbetet är kopplat till varumärket och styrs till största del centralt av ICA. De 
leverantörer som ICA centralt samarbetar med säkerställs noga innan avtal tecknas med dessa. 
Handlarna förväntas i sina val av egna leverantörer kvalitetssäkra leverantören enligt ICAs 
standarder (externa kontrollen) vilket innebär att leverantören skall vara certifierad av tredje 
part. Svensson nämner även att ICA kan göra upp till tusen stickprov i veckan på exempelvis 
kött, för att försäkra sig om att varorna lever upp till den standard som är satt inom företaget. 

Butikernas eget arbete (interna kontrollen) med kvalitetssäkring kan vara allt från att mäta 
kylan i kylboxarna, mäta värmen i grillad kyckling eller att ha handskar på vid hantering av 
färsk varor. Både Ericsson och Svensson betonar att varornas kvalitet skall upprätthållas för 
att kunderna skall ha säker, fräsch och högkvalitativ livsmedel. Ericsson utvecklar och 
beskriver sin butiks kvalitetssäkring med att den är digitaliserat och följs upp med hjälp av 
kontrollampor som tänds när en kontroll behöver göras och släcks först när arbetet är gjort. 

“Då har datorn koll på oss att vi gör dem. Vi ser att alla medarbetare gör det de ska göra, blir 
ålagda att göra. Så att det här är utspritt i hela butiken och det är bra för att annars så kommer 
det inte att funka om de bara är en som gör det. Utan alla måste vara medvetna om 
livsmedelssäkerheten och om hur vi ska göra och om hur vi ska hantera allting.” 

– Ericsson 

ICAs handlare skall utöver den interna kontrollen ha olika certifieringar godkända av en tredje 
part för att bevisa att de och deras verksamhet följer de lagar och reglemente som gäller. 
Denna externa kontroll är ett krav av såväl ICA centralt som livsmedelsverket (statlig) i 
många fall. 

Hållbarhetsarbete 

ICA lägger stor vikt på hållbarhetsarbete; de är måna om att deras varor produceras så 
miljövänligt som möjligt, att deras leverantörer värnar om mänskliga rättigheter samt att lagar 
inte bryts i produktionen och försäljningen av varorna. Även logistiken sker med minsta 
möjliga miljöpåverkan, ICAs miljövänliga lastbilar är ett exempel på detta. Ericsson betonar 
att hållbarhetsarbetet är starkt och ger exempel på flertal certifieringar som hans butik har, 
exempelvis Svanen certifiering, KRAV, med mera. Han betonar även vikten av att ha och 
sälja ekologiska produkter; inom butiken sätter de upp skyltar och etiketter för att belysa var 
de ekologiska varorna är. Även Svensson nämner en ökning av ekologiska varor och att detta 
efterfrågas mer av kunderna, vilket har lett till en ökning av ekologiska produkter i butiken. 

“För det, folk uppmärksammar och är på om vad som händer runt omkring i världen idag. Så 
att vi kan inte bara köra på och låtsas som att det inte finns liksom utan vi är också rädda om 
världen och vill ha en hållbar försäljning och hållbar sätt hur vi gör med våra produkter; att vi 
tillgodoser kunderna, ska vara hållbart för alla i alla led som så långt som möjligt naturligtvis.” 

– Ericsson 
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4.1.3 Kommunikation 

Kommunikation mellan ICA och handlare 

Kommunikationen mellan ICA och handlare sker ofta genom möten, direktkontakt och 
digitalt. Möten kan vara mellan representanter från ICA centralt och olika handlare där 
verksamheten och dess utveckling diskuteras, eller någon väsentlig fråga som står på agendan 
för den tiden. Direktkontakten är ofta i form av att handlare kontaktar ICA centralt för att få 
hjälp med svårigheter av diverse slag eller frågor. Ofta är det handlaren som initierar den 
kontakten. 

ICA centralts kommunikation till handlare sker oftast digitalt. Digitalt innebär exempelvis via 
intranät där ICA centralt lägger upp information som de vill att samtliga handlare skall ta del 
av, och handlarna tar del av den till den grad som är av intresse för respektive butik. 
Kommunikationen ICA har med sina handlare digitalt inkluderar dock även automatiserade 
orders; där handlarnas system utför automatiserade ordrar till ICA centralt på olika varor. 
Både Ericsson och Svensson beskriver detta som ett underlättande av arbete då mycket sker 
per automatik och de inte behöver göra annat än att underhålla systemen. Denna digitala 
kommunikation går åt båda hållen; ICA ger ut information digitalt till sina handlare, men de 
inhämtar även information från sina handlare digitalt. Detta sker automatiskt då handlarna 
använder sig av ICAs olika system. Ericsson och Svensson nämner kraven av att använda 
ICAs system just av dessa skäl. 

“I och med att 85 procent av alla ordrar går ju digitalt så blir det rätt jobbigt om jag skulle 
använda ett nytt kassasystem. Och ICA mäter ju försäljning varje dag, de hämtar ju 
försäljningen varje dag.” 

– Svensson  

Kommunikation handlare emellan 

Kommunikation handlare emellan sker genom möten, direkt kontakt samt ett eget förbund; 
ICA-handlarnas förbund. Handlare träffas ofta under medlemsträffar eller via ICA-skolan, där 
de kan utbyta information och erfarenheter. Ericsson och Svensson uttrycker båda två sig 
positiva kring dessa möten där de kan träffas, lära känna varandra och lära sig av varandra. 
Ericsson ger exempel på att de kan prata om allt såsom vilka arbetskläder man har köpt, 
vilken omsättning man har, med mera. Svensson nämner att de får information om hur andra 
handlare styr sin verksamhet, sedan kan man ta den informationen, forma om den så att den 
passar ens egen verksamhet. Detta skapar vänskap och ett samarbete handlare emellan vilket 
hjälper dem att förstärka varandra och sig själva. 

Marknadsföring 

Marknadsföring är ett sätt för ICA att kommunicera utåt till sina kunder i en vidare och mer 
generell bemärkelse än via anpassade eller personliga erbjudanden till utvalda kunder. 
Marknadsföring av nya varor sköts av ICA centralt, handlarna gör inte mer av det än sätter 
upp skyltar och särskilda hylletiketter för det i butiken. Skälet till detta är att det många 
gånger är alldeles för dyrt för handlaren att marknadsföra på annat sätt själv. Dessutom är 
stora delar av sortimentet detsamma som hos övriga ICA-handlare, därav är det smidigast att 
låta ICA centralt sköta den större marknadsföringen. 
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“Vi marknadsför inte med egen marknadsföring när det gäller att försöka sälja produkter eller 
sälja varor utan där kör vi enbart med det centrala programmet när det gäller marknadsföring. 
Det tror jag skulle vara alldeles för kostsamt för oss att hålla på att marknadsföra en produkt 
då.” 

– Ericsson 

I mer lokal marknadsföring, genom exempelvis demos och särskilda erbjudanden till 
stamkunder, är handlarna däremot mer involverade. Ericsson och Svensson håller båda i 
demos i butiken för att marknadsföra en viss produkt samt att ge kunden en chans att uppleva 
varan innan inköp. Dessa demos upprättas och bekostas ofta i samband med leverantören av 
produkten. Handlarna utför även lokal marknadsföring i form av anpassade flygblad som 
kunden får ta del av. Bakom denna lokala marknadsföring finns det mycket planering och 
eftertanke från handlarens håll. 

“Flygbladen gör vi ju väldigt seriöst, det är teman; varför gör vi den här och den här veckan. 
Det är oerhört... det är ju inte bara så att man kommer på ‘nu gör vi såhär’. Det finns väldigt 
mycket studie bakom varje vecka och vi gör väldigt mycket uppföljning varje vecka; ‘hur gick 
det och varför gick det så’.” 

– Svensson 

Kommunikation mellan ICA/handlare och kunder 

Den externa kommunikationen mot kund sker i butik, genom direkt kontakt eller genom 
systemen KSM (Kundspecifik marknadsföring) och Kundkompassen. I butik sker 
kommunikationen ofta då kunden själv söker upp en medarbetare, vid kassan eller via demos 
som erbjuds. Då kunden själv söker upp en medarbetare är det ofta kunden som vill 
kommunicera önskemål, klagomål eller frågor. Svensson beskriver att det är viktigt att snappa 
upp kundernas åsikter, de är viktiga för butikens utveckling och måste diskuteras och beaktas 
för att butiken skall utvecklas åt rätt håll. 

“De fångar ju mycket önskemål och så har vi listor man skriver upp kundönskemål och sådant 
där. Och så tar vi dem på veckomötena och sådant.” 

– Svensson 

Det är även viktigt att kunderna skall ha möjlighet att kontakta butiksledningen direkt, därför 
är det ofta dessa ger ut sina telefonnummer och e-mejladresser för att vara tillgängliga för 
kunderna. Denna direktkontakt kan även ske via sociala medier, exempelvis Facebook. Alla 
sätt där kunden kan kommunicera med butiken och där man kan ta del av kundernas önskemål 
är bra sätt. 

“Facebook, en hel del faktiskt. Både ris och ros, och jag försöker alltid att svara på både ris och 
ros. All kommunikation är bra kommunikation. Man måste ju vara ödmjuk och lyhörd.” 

– Svensson 

KSM är ett verktyg för ICA att ta del av kundernas preferenser vid inköp samt att ge dem 
erbjudanden skräddarsydda för dem. Detta sköts i stora delar av ICA centralt, där ICA samlar 
in information då kunderna drar sina kundkort och skapar sedan anpassade erbjudanden för 
dessa. Man kan även se hur stort antal kunder som väljer att ta del av dessa erbjudanden och 
löser in kupongerna. Ericsson följer ICA centralts rekommendationer till stor del vad gäller 
kommunikationen till kunderna, han anpassar och ändrar ett fåtal saker för att bättre passa 
hans kundkrets. Svensson är mer involverad i kommunikationen via KSM, där han anpassar 
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informationen till kunderna en hel del för att tilltala sin kundkrets samt att han är specifik till 
vilka av hans kunder han vill kommunicera ut informationen. Svensson uttrycket det som att 
ICA centralt inte har några tvingande former att utföra detta på utan endast 
rekommendationer, men dessa väljer han att inte följa och ser till att följa sin egen plan. 

Inom KSM kan man även välja specifikt vilket kundsegment som man vill skicka dessa 
erbjudanden till. Ericsson och Svensson beskriver hur specifika kunder kan nås genom att 
rikta sig mot dessa kunder. Kunders köpbeteende registreras i KSM och handlare kan välja att 
fokusera på ett visst segment av kundbasen med erbjudanden och information, till exempel 
3000 bästa kunderna som använder ICA kundkort. KSM kan även användas till 
kundundersökningar, exempelvis för att upprätta nöjdkundindex. 

Kundkompassen är en form av kundundersökningar som slumpmässigt delas ut i kassan vid 
köp för kunden att besvara. Dessa sker i genomsnitt runt två gånger per år. 
Kundundersökningen delas ut i kassan i butiken men ICA centralt hjälper till med att skapa 
och framföra dessa. Kunden lämnar in enkäten och ICA centralt sammanställer resultaten. 
Med hjälp av denna enkät får handlarna en idé om vad kunderna är nöjda med, vad de är 
mindre nöjda med, vad de har för önskemål samt vad de vill se ändrat. Både Ericsson och 
Svensson talar om Kundkompassen i positiva ordalag och beskriver det som ett sätt för 
kunden att kommunicera till dem för att de sedan skall kunna göra förbättringar i sin 
verksamhet. 

“Vi försöker berätta för kunderna vad jag gör, det är ju för att om de svarar så på 
kundundersökningar så måste jag ju lyssna på dem. Tycker de att mina kyldiskar är gamla och 
vi inte har lock på frysarna, då får vi titta på det. Nu råkar det vara så att de är slut, då måste vi 
byta.“ 

– Svensson 

Både Ericsson och Svensson poängterar att det är viktigt att lyssna på kunden, att kundens 
kommunikation in till ICA måste tas hänsyn till och beaktas. Det kan vara allt från önskemål, 
klagomål, frågor till allmänna tips. I planeringen och utförandet av butikens verksamhet är det 
av yttersta vikt att ha koll på och handla efter kundens önskemål. Är kunderna missnöjda eller 
ointresserade av en viss vara så plockas den bort. Tycker kunderna att man skall ändra på 
någonting i butiken så ändras detta. Kunden är den som “bestämmer” och det gäller att vara 
ödmjuk och lyhörd. 

“... eller innan vi hade manuella diskar så var det ständiga kommentarer ‘varför har ni inte 
manuella diskar’, och nu har vi det. Det är också ett gott tecken att vi kan lyssna på kunden och 
genomföra, så ser de att vi tar åt oss om vad som kommer in i enkäterna också.” 

– Ericsson 

“Ja, hela tiden lyssna. Det är kunden som fattar besluten. Säljer inte varan så plockar jag bort 
den. Ofta rensar vi bort 200 artiklar bara därför att. Så får man ju lyssna på kunderna igen då, 
det är inte mer än det. Vi tar ju in produkter varje vecka men någonstans måste man ju skära. 
Det viktigaste är att lyssna på kunden, absolut.” 

– Svensson 

Kunderna och deras önskemål är därmed fokuset för ICA. Dock kan ICA och dess handlare 
påverka och styra kunden att välja vissa varor över andra genom sortimentval och 
marknadsföring. Svensson uttrycker det som att han har tillstånd att sälja klorin, då det inte är 
olagligt. Däremot kan han sätta upp en skylt där det står “köp något annat istället, då det är 
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miljövänligare”. Han poängterar dock att man inte kan tvinga eller trycka på kunderna att 
välja en viss vara, för det viktigaste är ändå att lyssna på kunden och låta dem välja utan att 
handlarna sätter sina egna värderingar där. 

“Jag kommer från en bondefamilj, vi har en stor gård, det är klart jag värnar också jätte mycket 
om det svenska och allting. Men jag skulle inte för mitt liv sätta upp en skylt att ‘köp bara 
svenskt’. För det finns de kunderna som vill ha annat kött också. Däremot kan jag försöka ha 
mer svenskt och jobba mer med lokala leverantörer och försöka styra över dem genom att 
berätta hur bra det är. Så till slut kanske jag kan ta bort den danska fläskfilén.” 

– Svensson 

Kommunikationsproblem 

ICA möter ibland på problem med kommunikationen mellan sig och kunderna. Ett exempel 
på detta är att bedöma och förutse hur kunderna kommer att agera och tycka. Svensson 
berättar att en kund kan handla premium varor på torsdag och fredag, för att senare handla 
basvaror måndag och tisdag. Svensson utvecklar meningen med att säga att det är svårt att dra 
generella slutsatser om kunder. Även trender kan påverka kundens önskemål och medvetenhet 
samt krav på kvalitet. Det gäller som handlare att vara lyhörd till detta och fokusera på 
kunden och dess önskemål. 

“Jag har många kunder som kan skälla på mig för att vår saft är kanske en krona dyrare än 
Konsumbutiken, då får man titta på det naturligtvis. Men sedan går den kunden och köper ett 
bröd för 80 kronor. Det tycker man är lite konstigt, om helt plötsligt 50 öre på saften var viktigt 
och så köper man världens dyraste limpa.” 

– Svensson 

ICA har ibland “misslyckats” med att förmedla korrekt bild till kunden, vilket kan leda till att 
de uppfattas som dyrare än vad de är (från ICAs årsrapport 2012). Svensson kommenterar 
detta med att säga att det ibland kan bero på kundens egna inköpsvanor; ifall kunden köper en 
dyr produkt såsom en brieost så blir det lätt att butiken uppfattas som dyr trots att det 
egentligen handlar om en dyr vara. Han menar att det är något som måste åtgärdas, men 
lösningen till det är inte självklar. 

“Det handlar om prisuppfattning, det spelar ingen roll exakt vad priset är.” 

– Svensson 

4.1.4 Human Resource Management 

För ICA är det viktigt med rätt personer på rätt plats, då dessa är de som kommer att förmedla 
visionen av butikerna utåt. Både Ericsson och Svensson talar om vikten att kommunicera ut 
visionen av butiken till sin medarbetare, för att dessa sedan skall kunna arbeta efter den och 
förmedla den vidare. 

“Men det viktiga på vår vision av butiken finns kvar hela tiden för hur vi vill att det ska se ut, 
för hur vi vill att det ska vara. Jag vill själv känna mig stolt när jag går in i butiken, det här är 
min butik. Det här är jag stolt över och det vill vi förmedla till våra anställda.” 

– Ericsson 

“Anställa rätt människor, satsa på rätt människor och låta dem växa också underifrån och få 
nya roller; bli ansvariga för en avdelning eller kanske bli chef och kunna gå vidare. Utbilda 
dem. Jag valde att inte ta någon som jobbat på ICA förut för jag ville skapa något nytt.“ 
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– Svensson 

De anställda är en stor del av företagets verksamhet och dess framgång. Ericsson beskriver sin 
personal som en stor tillgång för butiken. Personalens positiva engagemang i sitt arbete är 
något som, noterats, återspeglas i kundernas nöjdhet. Personalens positiva inställning är 
väsentligt för att skapa en bra atmosfär i butiken och något som Ericsson värnar om. Som 
incitament till ett positivt engagemang från den anställde erbjuds alla anställda flertalet 
utbildningar. Ericsson menar att handlare investerar i anställda som är villiga att lära sig samt 
utvecklas inom livsmedelsbranschen. Dessa utbildningar rör allt som är väsentligt inom 
livsmedelsbranschen; från livsmedelskunskap till butiksstyrning. Drygt 90 procent av dessa 
utbildningar kommer från ICA skolan, de övriga kan vara exempelvis en brandutbildning och 
tas externt. Ericsson utvecklar detta: 

“Har vi en utbildad personal som tycker att det är kul att komma till jobbet och man kan 
aktiveras och man ser kanske ett mål med någonting man vill göra i framtiden eller så där, och 
då är det utbildningar som är viktigt för att stimulera den. Och har jag en glad utbildad personal 
och då kommer det sprida sig bland kunderna som känner atmosfären i butiken.” 

– Ericsson 

Svensson talar mycket om att försöka förmedla visionen till medarbetarna genom att tala med 
dem och se till att anställa “rätt” personer från början. Han är mån om att få in personal som 
inte blivit influerade av andra butiksmiljöer, utan vill bygga upp dem från början och erbjuda 
dem diverse utbildningar och utvecklingsmöjligheter inom företaget. Han betonar att 
medarbetarna får själva vara med och forma sin framtid inom och utanför butiken genom att 
medverka på samtal och yttra sina önskemål. Målet är att medarbetaren skall kunna utvecklas, 
både inom och utanför butiken. 

“Satsa på människan och inte på vad de har gjort tidigare. Vi utbildar ju för flera 100 000 kr 
varje år, intern utbildar. Vårt mål är ju att de ska gå vidare, konstigt nog. Min förra butikschef 
blev ICA-handlare, det är ett bra betyg på att han växt i den här rollen, han har fått förtroende 
att bli en ICA-handlare. Han skulle inte vara kvar här om 2-3 år och vara butikschef. Han ska 
gå vidare.” 

– Svensson 

Hur man väljer att ta del av medarbetarnas åsikter skiljer sig åt lite mellan butikerna. Ericsson 
beskriver att man lyssnar mycket på de anställda och skulle de exempelvis ha ett förslag på att 
ta in en ny produkt i butiken så följer man upp detta. Ericsson berättar även att de har 
medarbetarsamtal en gång om året. Alla i ledande position i butiken skall ta del av 
informationen från dessa möten, som kan handla om allt från arbetsmiljön till medarbetarens 
egna utvecklingsönskemål. Därmed försäkrar Ericsson sig om att ta del av medarbetarnas 
tankar och åsikter. Svensson erkänner att de i hans butik skulle kunna bli lite bättre i det 
avseendet. De har utrop på Facebook där de kan fråga medarbetarna hur de exempelvis kan 
förbättra kassan, men att de inte följer upp medarbetarnas åsikter och tankar mycket mer än 
så. 

“Vi mäter kunderna hela tiden men vi mäter desto mindre på medarbetarna, det är helt klart.” 

– Svensson 
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Personalomsättning 

Inom ICA är personalen väldigt blandad vad gäller ålder och kön. Detta för att en stor 
variation bland de anställda skapar en bra stämning i butiken. Dock menar Ericsson att arbetet 
med personalen stöter på problem i och med åldersspridningen bland personalen. Han 
beskriver unga anställdas ovissa framtid inom företaget som problematisk. Varje höst inför 
starten av högskoleterminen förlorar butiken 4-5 unga anställda i någon form; allt från att de 
slutar helt till att de går ned i tid. Den kompetensen som försvinner med dessa ungdomar 
kostar företaget pengar att ersätta. Ericsson förklarar att det är viktigt att förutse denna förlust 
i kompetens samt att försöka behålla så mycket som möjligt av kompetensen inom företaget i 
någon form. 

”Den här mixen gör att vi får bra stämning i butiken och det är bra. Men de unga människorna 
som finns i butiken de har ju då naturligtvis inte alltid klart för sig vad de vill med sitt liv. Och 
då finns det naturligtvis en massa önskemål, sen händer det väldigt mycket med de där 
önskemålen, om vi tar kompetens utveckling när det gäller utbildning så kan det gå så ‘Jag 
skulle jättegärna vilja göra det här’ och så en månad senare så har man halkat på bananskal och 
är i en helt annan värld, ‘Nej, men jag måste sluta, nu ska jag göra det här’.” 

– Ericsson 

Trots att en del av personalen väljer att lämna verksamheten är ICA måna om att alla skall få 
ta del av utbildningar och utvecklas under tiden de är anställda där. Kompetensutveckling 
inom ICA är viktigt och samtliga skall få en chans att utvecklas, oavsett vad de har för planer 
för framtiden. 

“... det är ju då bland annat utbildning som gör att de får kött på benen och att de kan ta ett steg 
framåt och att de kan gå vidare och man kan bli specialist i något område eller man kan 
utvecklas till att ha en egen butik i framtiden eller vad det kan nu vara för någonting.” 

– Ericsson 

Erbjudandet av utbildningar och utvecklingsmöjligheter är även ett sätt att försöka få 
medarbetarna att vilja fortsätta arbeta hos ICA, så att de inte förlorar kompetensen. Ett annat 
sätt är att erbjuda heltidsanställning för att de anställda skall känna sig trygga i sin anställning. 
Ett tredje alternativ är att erbjuda dem deltidsanställning ifall de exempelvis bestämmer sig 
för att studera. Att behålla och utveckla kompetensen är viktigt för ICA som företag. 

“… vi är i ett sådant område att vi har problem att hitta anställda, bra anställda. Därför är det ju 
viktigt att ha dem på heltid så vi får dem att stanna ett halvår till.” 

– Svensson 

“Men det är inget som säger att vi blir av med dem, de kanske finns kvar i någon form, eller 
kommer tillbaka efter att man kört ett år studie eller någonting. Och sen så kör man ett halvt år 
till och sen så studerar man något annat, det är också vanligt.” 

– Ericsson 

4.1.5 Teknologisk utveckling 

Ericsson och Svensson förklarar behovet och kravet ifrån ICA centralt av ett enhetligt system 
i butikerna. Detta underlättar informationsutbytet mellan ICA och butikerna samt att 
underhållningen av systemen underlättas om de kommer från samma leverantör. Rutinerna 
inom butikerna digitaliseras för att lättare följas upp, en sådan rutin är exempelvis 
kvalitetsarbetet som görs kontinuerligt av personalen och certifieras av tredje part varje år 
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eller kontrolleras av Livsmedelsverket. Ericsson och Svensson talar om att faktureringen från 
ICA underlättas på grund av detta; då de beställer mest från ICA så får de oftast 
leverantörsfakturorna därifrån också. Allt detta sköts digitalt via ICAs system. De förklarar 
även att kassasystemet är kopplat till ordersystemet för att automatiskt beställa varor till 
butiken, detta underlättar arbetet för handlaren och personal. 

“Att beställa centralt. Det är så att vårt datasystem, då har vi någonting som heter Auto order 
och alla varor som kommer in genom ICA finns i det här systemet. Och det innebär att vi kan 
följa upp produkten på mycket bättre sätt och veta hur mycket vi säljer och om behovet framåt 
och den biten då. Det gör att allting som ligger i det här Auto systemet sköter sig självt, vi 
behöver bara underhålla det lite grand”. 

– Ericsson 

KSM är en del av ICAs teknologi som sköts centralt. Med hjälp av denna samlar ICA centralt 
in information från kunder och deras köpbeteenden för att få en bättre inblick i vad som är 
populärt och vad som inte är det. Med hjälp av KSM sänds även skräddarsydda erbjudanden 
och information ut till de kunder som handlarna väljer att ta del av,  allt detta sker digitalt. 

4.1.6 Inköp och logistik 

Detta är något som främst sker på koncernnivå för att kunna skapa en gemensam bas av varor, 
kvalitetssäkra och skapa konkurrenskraft i form av inköpspris. Drygt 85 procent av varorna 
beställs/köps av ICA. Ericsson och Svensson menar att handlarna, förutom prisfördelarna, 
vinner mycket på att beställa av ICA. Handlarna har inte möjlighet att på egen hand “leta” 
leverantörer, kvalitetssäkra leverantörer och kontrollera över 4000 varor i en butik som 
omsätter hela varulagret på en vecka. Det är viktigt för handlarna att varorna är lättillgängliga 
samt pris- och kvalitetsmässigt konkurrenskraftiga. Inköp sker även på lokal nivå för att 
kunna göra specifika inriktningar mot vissa sortiment. Nischsortimentet skall profilera butiken 
mot den lokala kunden och dennes önskemål/behov. 

“Framför allt så kommer ju mycket då när kunden frågar om och söker varor, det snappar vi 
upp. Och i vår butik så försöker vi ta in och bredda, ha så brett sortiment som möjligt.“ 

– Ericsson 

Handlarnas arbete med inköp är istället fokuserad på övriga 15 procent som skall differentiera 
butiken och möta lokala kundens specifika önskemål. Även här är arbetet med 
kvalitetssäkring rigoröst, kraven är många och leverantören behöver uppfylla samma 
kvalitetskrav som handlarnas butiker; vara certifierad av tredje part. 

“Vi har dokument som dem måste fylla i för att svara upp på det, samma dokument som vi har 
centralt.” 

– Ericsson 

Svensson betonar vikten av att logistiken sköts på rätt sätt och att varorna kommer in då de 
skall, för att det är av yttersta vikt att butiken får in nya varor löpande då de har en hög 
omsättningshastighet, 52. Med ICA centralt kan handlarna känna sig trygga med att 
leveranserna kommer i rätt tid och i rätt mängd, vilket är viktigt för att verksamheten skall 
kunna fortsätta friktionsfritt. Svensson uppger att det är viktigt att varorna finns tillgängligt 
för kunden, därav är leveransen av varorna av yttersta vikt. 
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“Det viktigaste är ju att varan kommer till hyllan med rätt pris. Det är det viktigaste. Med rätt 
kvalitet, i rätt tid. Det är vårt jobb.”   

– Svensson 

4.1.7 Aktiviteter i butik 

Butikerna är uppdelade i flera avdelningar: frukt och grönt, färskvaror, torrvaror, mejeri och 
frysvaror. När kunden kommer in i butiken skall denna uppdelning vara tydlig, med hjälp av 
gångar och skyltar över gångarna. 

“Det första man ser när man kommer in i butiken är vår frukt och grönt avdelning och 
färskvarorna. Sedan ser man kolonialvarorna (torrvaror) och längst in i hörnan, innan 
kassalinjen, har man mejeriet. Så brukar det oftast vara uppbyggt i de flesta butikerna”. 

– Persson 

Alla avdelningar i ICA i centrala Stockholm är bemannade fram till 19:00, minst en person 
vid varje avdelning. Butiken har förutom folket på avdelningarna två funktioner: 
varumottagning och jour. Personal med ansvar för varumottagning är ute på golvet tills det 
kommer varor och jourpersonalen går bara runt i butiken och ser till att allt är ok. På det viset 
har kunder alltid möjlighet att komma i kontakt med någon i personalen. Utspritt i butiken 
finns även knappar som kunden kan använda vid behov för att tillkalla personalens 
uppmärksamhet. Personalen i butiken skall, förutom att hjälpa kunder, se till att fylla på med 
varor i hyllorna och att det inte finns tomma hyllor. 

“Det ska inte finnas hål i hyllorna. Vi har ju systemet Auto order som beställer efter ett visst 
antal sålda varor. Systemet följer statistiken för varan och säljer du mer av en vara så kommer 
Auto order beställa mer. Man kan även lägga in en MPL, minsta lagret då, som bestämmer 
minsta antal som måste finnas i varulagret.” 

– Persson 

Systemet tar dock inte hänsyn till annonsvaror som det, under en kort period, är sänkt pris på 
och därmed större efterfrågan på under den perioden. Det tar inte heller hänsyn till svinn; 
varor som stjäls eller mänskliga faktorn. Varor som inte registreras i kassan är varor som är 
“kvar” i butiken och på samma sätt skall varor som beställts till butiken “finnas” i butiken. 
Allt detta gör att personalen behöver kontrollera butikens skick, inventera, hela tiden. 

“Systemet tror ju att leveransen har kommit men det kan vara felplock från lagret och att vi har 
fått dubbelt av något annat. Då får man ringa ICA och reklamera varorna som är fel, ICA fixar 
med lagersaldot i Auto order.” 

– Persson 

Butiken i centrala Stockholm har som regel att det får maximalt vara fyra personer i en 
kassakö. Fler personer i kön leder till att kassören/kassörskan trycker på en knapp och 
tillkallar hjälp. Personal från tre avdelningar, tre personer, informeras samtidigt via en 
personsökare och alla tar sig till kassan för att hjälpa till att öppna en ny kassa. 

“Så fort det piper i personsökaren så springer alla till kassan. Det kan vara så att förbutiken 
redan löst problemet men oavsett vad, för att spara tid för kunden, så skyndar sig alla till 
kassan.”  

– Persson 
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Efterköpsservice sker i förbutiken, som finns lokaliserat innan man går in i den stora butiken, 
närmast ingången. Kunder som är missnöjda med en köpt vara kan reklamera varan i 
förbutiken, det är tydligt skyltat. Det är viktigt att kunden får den hjälpen han/hon behöver i 
sin reklamation, och personalen skall i möjligaste mån se till att kundens missnöje bytts ut till 
ett nöje då denne lämnar butiken igen. Detta kan ske via exempelvis byte eller kompensation. 

”Det enda kravet vi har är att man har med sig kvitto. Det händer att en kund kommer in och 
säger att vi köpte det här smöret och det förstörde hela min middag.  Då säger vi ‘Jaha, du har 
köpt smöret för 50 kronor men vi ersätter dig med 500 kr för hela middagen’. Det gör vi för att 
ge det lilla extra till kunden.” 

– Persson 

4.2 Axfoods verksamhet 

4.2.1 Presentation  

Wikström m.fl. (2010) presenterar i sin rapport en bild av hur handlarföretaget Axfood, med 
sina största livsmedelsbutiker Hemköp och Willys, ser på och hanterar sin verksamhet med 
avseende på kundfokus. Axfoods verksamhet utgår från 252 helägda butiker samt samverkan 
med 820 handlarägda butiker (Axfood, 2013). Detaljhandeln drivs genom helägda Hemköp 
och Willys, medans partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood står i 
dagsläget för drygt 20 procent av marknaden dagligvaruhandeln i Sverige (Axfood, 2013).  

Axfood som företag är mån om fokuset på kund i sin verksamhet och det har ett stort 
inflytande i allt arbete, från idégenerering och produktutveckling till marknadsföring och 
försäljning. Skälet till att Axfood har kundfokus i centrum av sin verksamhet framgår av 
följande uttalande av en medarbetare:  

”Vi har inte tjänat en krona eller omsatt någonting förens den dagen eller den stunden som 
konsumenten betalar en vara." 

-Representant Axfood 

Wikström m.fl. (2010) beskriver det som att företaget tolkar konsumentorientering och 
värdeskapande för kund på det viset att kundens intressen bäst främjas av att företaget 
bedriver verksamheten kostnadseffektivt och erbjuder enskilda produkter och tjänster som så 
nära som möjligt svarar mot kundens behov och önskemål. Det är konsumentens uppgift att 
välja rätt produkter och sedan nyttja dem på det sättet som de själva önskar (Wikström m.fl., 
2010).  

Inom Axfood är man dock till viss del kritisk mot den egna verksamheten, då man anser att 
företaget är alltför inriktad mot att sälja stora volymer istället för att skapa värde till 
slutkonsumenten. Denna fokusering på stor volymer leder till att man går miste om 
informationsutbyte (vilket ett större kundfokus hade genererat) som hade kunnat skapa ökat 
värde för alla intressenter inblandade (Wikström m.fl., 2010). Inom organisationen anser man 
även att det finns svårigheter med att sprida informationen bland alla berörda inom företaget. 
Man anser att det kan vara problematiskt att förmedla ut konsumentkunskap på ett sätt att de 
anställda verkligen förstår innebörden av den. Denna problematik gäller särskilt då kundernas 
uttalanden är svårtydda, situationsstyrda eller helt enkelt motsägelsefulla (Wikström m.fl., 
2010).   
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4.2.2 Butiker 

De olika koncept som Axfood presenterar för sina butiker är väldigt tydliga; Hemköp skall 
fokusera på hälsa och att ge kunden "det lilla extra" medan Willys skall fokusera på lågt pris 
till kund (Wikström m.fl., 2010). Med detta har Axfoods butiker klart definierade 
kundgrupper som mål att behaga. Ansvariga på de olika butikskedjorna arbetar tätt med 
inköparna på inköpsavdelningen centralt och förfaller vara delaktiga i de beslut som rör 
utformningen av kedjornas sortiment. Därmed är dialogen kring sortimentsutformningen 
relativt öppen inom organisationen (Wikström m.fl., 2010).   

4.2.3 Inköp 

Hos Axfood är det inköpsdirektören på den centrala inköpsavdelningen som är den som, 
tillsammans med sina anställda, ansvarar för att förse kedjorna med "rätt" varor till "rätt" 
inpris. Däremot får kedjorna själva besluta om utpris till kund (Wikström m.fl., 2010). 
Kedjorna ansvarar även för sortimentstrategier, även om de inte har möjlighet att påverka på 
artikelnivå. På Willys menar man på att dessa riktlinjer ger butikerna tillräckligt med 
möjligheter att ta ansvar för det sortiment man vill erbjuda kunderna (Wikström m.fl., 2010).  

De anställda inom Axfood tycker generellt att det interna samarbetet fungerar väl. Det finns 
en klar struktur och de anställda har tydligt definierade ansvarsområden, vilket skapar 
förtroendegivande relationer internt. En del tycker dock att ha en central inköpsfunktion 
skapar konflikter inom organisationen, då de måste gynna de olika butikskedjornas behov 
samtidigt som de måste främja lönsamheten hos sortiment/inköp. Sortiment/inköp bör inte 
fungera som en vinstdrivande enhet, utan snarare som en serviceinriktad sådan, med uppgift 
att leverera sina tjänster till kedjorna så billigt och effektivt som möjligt. Den aktuella 
inköpsfunktionen skapar inte alltid optimalt värde för de involverade parterna (Wikström 
m.fl., 2010).   

Den centrala förhandlingsformen anses av många vara en styrka, men det finns även åsikter 
om man i framtiden kanske bör förändra den centrala styrningen och låta kedjorna själva 
förhandla fram kampanjer. Inköpsavdelningen skulle därmed kunna förhandla kring logistik 
och "bas-rabatter" (Wikström m.fl., 2010). Även inköpsavdelningen kommenterar svårigheten 
med kampanjer; att de måste förhandla på artikelnivå två år fram i tiden skapar en enorm 
osäkerhet. Med en sådan framförhållning går det inte att beakta kundintresset. Det går 
exempelvis inte att ta hänsyn till kundtrender då kampanjerna är fastställda år i förväg  
(Wikström m.fl., 2010). När det gäller lokala produkter får kedjorna själva besluta vilka 
produkter som skall ingå i sortimentet, vilket anses vara positivt. Däremot om en lokal 
produkt finns i fler än två-tre butiker, så anses den vara regional och inte längre lokal, vilket 
leder till att den då skall förhandlas centralt av inköpsavdelningen (Wikström m.fl., 2010).   

4.2.4 Leverantörer 

Axfood arbetar tätt med sina leverantörer i ett närverk och där de ser att ett gemensamt mål 
med att leverera värde för slutkonsumenten är en stor del av verksamheten (Wikström m.fl., 
2010). Dock skall det nämnas att Axfood och dess leverantörer har egna, omedelbara mål som 
skall förverkligas, och som inte alltid går ihop med målet om kundfokusering. Detta kan 
skapa konflikter och leda till att kundfokuseringen inte alltid får den prioriteringen det bör ha 
och därmed inte fungerar optimalt (Wikström m.fl., 2010).   
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Axfood sitter onekligen på en position där de kan utöva stor makt över leverantörerna och 
fatta de avgörande besluten. De vill dock inte prata om relationen till leverantörerna på det 
viset, utan anser att goda argument inte skall förväxlas eller jämföras med makt. I sitt arbete 
är Axfood måna om att skydda kunderna, de strävar efter balans inom kategorierna. De vill 
inte låta någon leverantör blir för dominant, och håller på så sätt konkurrensen uppe och priset 
nere (Wikström m.fl., 2010). Trots detta säger man inom Axfood att man vill arbeta mer med 
leverantörerna. De har ett gemensamt mål; att övertyga konsumenterna om att de erbjuder 
produkter och tjänster som utgör bra val för dem. Detta vill Axfood jobba långsiktigt med 
tillsammans med leverantörerna (Wikström m.fl., 2010).  

Axfoods relation till leverantörerna kan på flera sätt uppfattas som ansträngda. Exempelvis 
har Axfood som ambition att de egna märkesvarorna skall svara för 25 procent av den totala 
omsättningen, vilket inte uppskattas av leverantörerna då detta påverkar deras verksamhet och 
omsättning. Axfood motiverar dock satsningen på egna märkesvaror på att flertalet 
leverantörer är djupt sammansvetsade med ICA på grund av deras marknadsposition, vilket 
gör det svårare för Axfood att ha djupare samarbeten med leverantörerna vad gäller 
utveckling av produkter. Därför väljer man att satsa på eget  (Wikström m.fl., 2010). Ett annat 
exempel är att Axfood upplever att leverantörerna kan fara med osanning, vilket lätt skapar 
upprörda känslor. Detta har upptäckts då leverantörer säger att Axfood har de bästa avtalen 
som finns, men då Axfood senare rekryterar medarbetare exempelvis från ICA så har det visat 
sig att ICA har haft bättre avtal (Wikström m.fl., 2010). Sådana här fall försvårar samarbetet 
mellan Axfood och leverantörerna, vilket påverkar kundfokuset negativt.  

Vad gäller informationsutbyte mellan Axfood och dess leverantörer så är informationsutbytet 
inte särskilt rakt. De upplever att man måste jobba mer mot konsumenterna inom den egna 
verksamheten, och att det i dagsläget är leverantörerna som är bättre på det och har 
information om dessa (Wikström m.fl., 2010). Axfood menar att man får ta del av viss 
information från leverantörer, men att ett skäl till den bristande förståelsen för kund beror på 
att leverantörerna de samarbetar med håller tillbaka på nyttig information om kunderna. De 
uppger att leverantörerna ofta vill ha mer information än vad de är villiga att ge, vilket 
Axfood upplever att beror på den förhållandevis lilla marknadsandelen som de innehar. 
Axfood syftar på att leverantörerna förmodligen är mer öppna till de större matkedjorna 
(Wikström m.fl., 2010).   

Axfood uppger även att leverantörerna kan ha brist på förtroende för Axfood och därför inte 
våga ge dem större insyn i deras verksamheter med risk för att Axfood skall använda 
informationen för att ändra priserna eller skapa egna märkesvaru-kopior. Axfoods dubbla roll 
som både kund och leverantör utgör således ett hinder för leverantörer att visa öppenhet och 
samarbeta med Axfood i utveckling av nya varor och tjänster. Axfood är även de oroliga för 
att leverantörer skall sprida känslig information om dem till andra kedjor som leverantörerna 
vill vara på god hand med. Detta försvårar ett djupare samarbete mellan Axfood och 
leverantörer med att främja kundfokuserad verksamhet (Wikström m.fl., 2010).     

4.2.5 Konsumentkommunikation 

Med hjälp av flera olika marknadsundersökningsföretag genomför Axfood en mängd 
konsumentundersökningar. En del av dem är kollektivt genomförda som exempelvis 
nöjdkundindex, olika profilundersökningar och undersökningar om konsumenters syn på 
ekologisk produktion och liknande (Wikström m.fl., 2010). Axfood genomför även egna 
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undersökningar, både kvantitativa och kvalitativa, vilka avser specifika frågeställningar. Ett 
exempel på detta är kunders syn på färdig frysmat. Axfood inhämtar även information genom 
att analysera data från kundkortsanvändare på Hemköp, samt att i en mindre utsträckning 
samla in synpunkter från kunder via en central konsumentkontaktavdelning (Wikström m.fl., 
2010).  

Företagets konsumentkontakt är en informationskanal som Axfood skulle ha möjlighet att 
utnyttja mer, eftersom man där på daglig basis tar emot kundsynpunkter och svarar på frågor. 
Konsumentkontaktens viktigaste uppgift verkar vara att ge konsumenterna information och 
fungera som en reklamationsavdelning. Möjligheterna att ta in kundinformationen via denna 
kanal utnyttjas däremot i mindre utsträckning (Wikström m.fl., 2010).  

En viktig fråga i detta avseende är hur Axfood väljer att använda den informationen de får in. 
För trots dessa olika sätt att inhämta information uppger Axfood att de har otillräckliga 
kunskaper om kunders behov och önskemål. Företaget är medvetet om att det har svårigheter 
med att kunna tolka kunders behov och preferenser med hjälp av undersökningar (Wikström, 
m.fl., 2010). Det anses vara svårt att ta till sig och följa informationen man får in om 
kunderna, eftersom man inte riktigt kan lita på den information man får om konsumenternas 
uttalade behov och önskemål. Konsumenterna säger många gånger en sak, men gör sedan 
något annat. Ett annat skäl är att kundernas önskemål många gånger är motstridiga, vilket gör 
dem oerhört svåra att uppfylla (Wikström m.fl., 2010).   

Axfood har genom sina butiker daglig direkt kontakt med kunderna, men de har svårigheter 
att uppge exakt hur de använder denna dagliga kontakt för att lära känna kunderna. Det verkar 
inte finnas några inarbetade rutiner för hur informationsinsamlingen i butiken hanteras, trots 
att det finns förslag på exempelvis dialogmöten med butikschefer för att samla in 
kundsynpunkter och dylikt (Wikström m.fl., 2010). Det verkar även inte finnas några rutiner 
på hur den kundinformationen som finns skall förmedlas ut till de anställda. En del läggs ut på 
intranätet, men hur många som tar del av den därifrån kan inte bedömas (Wikström m.fl., 
2010). 
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5. Värdeskapande för kund identifierad via Value Chain 
 

I detta kapitel beskrivs huvudkomponenterna i empirin för att sedan analyseras utifrån 
teorierna. Först presenteras den tillämpade modell som delar upp analysen efter respektive 
primära- och stödaktiviteter, vilka sedan analyseras utifrån de olika teorierna. Sedan följer 
ett avsnitt om de svårigheter och brister inom kundfokus som går att finna inom 
livsmedelsbranschen, utgått från vårt empiriska material men även de fenomen Wikström m.fl. 
tar upp i sin rapport.   

 
 

Analysen av våra resultat bygger på tidigare presenterade definitioner och antaganden. För att 
kunna använda den ursprungliga Value Chain modellen (figur 1 nedan) presenterad av Porter 
år 1985, var några antaganden tvungna att göras (se ytterligare förklaring under metodkapitlet 
”2.5 Antaganden vid identifiering av Value Chain och kundfokus”). 

 

Figur 1. Value Chain enligt Porter. 

Källa: Porter (1998). 

5.1 ICAs värdekedja 

För att analysera ICAs värdekedja efter den presenterade teoretiska referensramen har en 
uppdelning gjorts av dess primära- och stödaktiviteter. Till läsarens hjälp presenteras här 
ICAs flödesschema, vilket åskådliggör förhållandena ICA och Handlare samt Kund och 
ICA/Handlare. Flödesschemat är tänkt att underlätta för läsaren genom att belysa hur olika 
delar av verksamheten är kopplade till varandra samt beslutsunderlagen och var besluten 
fattas. Dessa interna (ICA och handlarna) och externa förhållanden (handlare/ICA och kund) 
knyts här ihop i ett flöde. 
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Figur 10. Flödesschema av ICAs värdeskapande aktiviteter i förhållande till kund.  

Källa: Egen bild utifrån den insamlade primärdatan. 

5.2 Stödaktiviteter 

5.2.1 Infrastruktur 

ICAs uppbyggda infrastruktur syftar till att ha en paraplyverksamhet som har en överseende 
funktion. Med detta menas att ICAs funktion är säkerställandet av varumärket ”ICA” – vad 
det står för samt skapandet av synergieffekter som är gynnsamma för varumärket, handlaren 
och kunden. Detta ger ICA ett skäl att identifiera sin Value Chain, för att ha uppsikt över de 
värdeskapande aktiviteterna i sin verksamhet. Value Chain delar upp företaget i dess 
strategiskt relevanta aktiviteter för att skapa en förståelse för kostnader samt de existerande 
och potentiella källorna för differentiering (Porter, 1998). Med hjälp av denna kan ICA 
behärska sina strategiskt viktiga aktiviteter och skaffa sig ett övertag över konkurrenterna 
genom att utföra dessa bättre än dem. Denna Value Chain kommer att ha formats av 
koncernens historia, dess strategi, sättet den valt att implementera strategin samt av den 
underliggande ekonomin av aktiviteterna (Porter, 1998). ICA har en gedigen uppsikt över sin 
Value Chain där varje del är i nära samarbete med nästa del, ofta sammanlänkade via olika 
teknologiska lösningar. Detta ger upphov till en smidig informationsdelning mellan de olika 
aktiviteterna vilket skapar en förståelse och gemensam målsättning inom organisationen. 

Synergieffekterna av ett utvecklat samarbete mellan ICA och handlarna beskrivs som väldigt 
stora av handlarna vi har träffat. Trots att handlarna har friheten att utveckla samarbete med 
valfri leverantör väljer handlarna ICA som sin absolut största leverantör. Detta ger ICA ett 
optimalt tillfälle att använda sig av Value Chain Analysis, där de inte enbart analyserar och 
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identifierar sin egen Value Chain utan kan göra detsamma med sina handlare. Därmed kan 
ICA eliminera avfall och effektivisera flödet av varorna, samt se till att stärka de interna 
relationerna mellan sig och handlarna. Med detta kan de identifiera deras nuvarande situation 
samt att identifiera ett förbättrad framtida tillstånd (Fearne m.fl., 2012).   

Infrastrukturen kan ur handlarnas/butikernas perspektiv delas upp i en extern och intern del. 
Den externa delen representerar ICAs del där ICA ansvarar för interaktion med kund, 
kvalitetssäkring av leverantörer, anställda samt varumärket. Den interna delen representerar 
handlarnas ansvar att interagera med sina (lokala) kunder, kvalitetssäkring av butik, anställda 
och leverantörer. ICA ser däremot till att kontrollera och säkerställa att allt går rätt till i den 
interna delen. Denna kontroll genomförs på olika sätt såsom besök, krav på certifikationer, 
stickprov men även via kundundersökningar (där kundens åsikt “beslutar” hur väl handlarna 
har styrt sin verksamhet). Inom Value Chain Analysis förespråkas att inte enbart analysera sin 
egen verksamhet, utan även nästa leds aktiviteter. Detta för att undvika ett sekventiellt 
perspektiv av aktiviteter och därmed kunna skapa en gemensam strategi för hela kedjan 
(Fearne m.fl., 2012). Ur konkurrenskraft hänseende förespråkas denna form av 
decentraliserade styrning som ICA uppvisar; ICA låter sina handlare sätta sin personliga 
prägel på sin butik och utbudet i den för att tillfredsställa kunderna samtidigt som de samlar in 
information för att kunna förbättra och styra koncernen centralt till ett bättre läge på 
marknaden (Nilsson m.fl., 2010). Därmed är det en fördel för både ICA och handlaren att ha 
kunskap om varandras infrastruktur och aktiviteter inom dem.  

Vi ser inga nackdelar med att infrastrukturen finns på två nivåer, tvärtom fördelarna blir att 
varje handlare bättre kan möta sina lokala kunders behov och känna sig som en ”lokal 
världsmästare”. Handlarnas möjlighet att fokusera på sina lokala kunder och på så sätt 
leverera största möjliga värde finns i denna uppdelning. På detta vis kan ICA och handlare 
fokusera på kunden i två led; den nationella kunden som känner igen sig oavsett butik denne 
besöker och den lokala målkunden som känner att butikens profil tilltalar dennes behov. Inom 
Value Chain teorin sägs det att den ultimata basen för differentiering är rollen ett företag och 
dess produkter/tjänster har i slutkonsumentens värdekedja (Porter, 1998). Detta innebär för att 
en verksamhet skall kunna differentiera sig från konkurrenterna så gäller det för dem att ha en 
stark och unik position hos kunden och dennes värdekedja; det vill säga tillgodose kundens 
behov på ett sätt som inte konkurrenterna kan göra. ICA arbetar med att skaffa sig denna 
position hos sina kunder och kunna tillgodose dem med de varor och tjänster de har behov av. 
Ivarsson (2005) betonar att det gäller att inte se kunden som ett objekt utan att inta en 
kundfokuserad inställning som bygger på närhet och personlig relation där varje kund ses som 
en unik individ med särskilda önskemål och behov. I och med ICAs uppdelning av nivåerna 
och dess förmåga att kunna fokusera på kunden i två led så har de en stor möjlighet att förstå 
sina kunders värdekedjor och därmed kunna se till att uppfylla de behov och önskemål som 
dessa har. Denna kunskap ger ICA en konkurrensfördel där företaget kan bygga och 
upprätthålla starka relationer med sina kunder, på ett sätt som inte skulle vara möjligt utan 
detta kundfokus på två nivåer. 

ICA presenterar sig som en kundfokuserad verksamhet och handlarna talar om att kundens 
åsikter och önskemål är av stor vikt för företaget. ICA uppvisar ett hänsynstagande och fokus 
på kunden där det fundamentala tankesättet är att verksamheten skall tillfredsställa kunden 
och dennes behov. Detta är av största vikt då kundfokus ses i stort sett som en förutsättning 
för att kunna konkurrera på dagens alltmer hårdnade marknad (Ivarsson, 2005). ICA har insett 
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vikten av att driva en kundfokuserad verksamhet samt de konkurrensfördelar som detta 
medför. För att kunna behålla sin starka position på marknaden krävs det för ICA att hålla en 
god relation till sina kunder. 

I och med att de enskilda butikernas lokala kunder skiljer sig åt behöver varje handlare driva 
sin butik utefter sina förutsättningar på den lokala marknaden. Detta skapar ett behov av en 
intern infrastruktur som preciserar den externa infrastrukturen utefter butikens profil. ICA 
arbetar med att erbjuda sina handlare kvalitetssäkrat sortiment men kan inte erbjuda den 
variation som behövs för att matcha alla lokala marknaders efterfrågan. I detta skapas ett 
vakuum där varje handlare behöver säkra egna leverantörer för att profilera butiken och möta 
den ”egna” kundens behov. På samma sätt kan interaktion med kund delas upp i flera delar 
där ICA sköter insamling av den nationella kundens köpbeteenden medan handlaren behöver 
vara lyhörd mot den lokala kunden. 

Ivarsson (2005) talar om att i ett kundfokuserat företag gäller det att inse att standardiserade 
eller differentierade lösningar på högre nivå inte alltid är nog, utan att ibland krävs det att 
kunna erbjuda skräddarsydda lösningar, det vill säga lösningar utifrån varje enskild individs 
önskemål. ICA kan ha svårigheter att se till varje individs behov då livsmedelsbranschen är en 
stor bransch med ett enormt antal konsumenter. Även det faktum att varje kunds önskemål 
kan variera från dag till dag försvårar handlarens arbete med att förutse kundens beteende. Att 
erbjuda dem alla skräddarsydda produkter är nästintill omöjligt, kostnaderna skulle överväga 
vinsterna. Därmed gäller det för ICA att ha tillräckligt differentierade lösningar för att 
tillfredsställa sina kunder i möjligaste mån, utan att det kostar företaget för mycket. För en 
verksamhet att vara långsiktigt konkurrenskraftigt gäller det att finna en balans mellan 
tillräckliga vinster, önskvärd tillväxt, attraktivitet för viktiga intressenter (däribland kunder) 
samt förnyelseförmåga (Nilsson, 2010). 

I formandet av sin verksamhet måste ICA ta alla dessa aspekter i beaktan i val av hur mycket 
de kan ge kunden det de vill ha, utan att själva förlora för mycket på det och därmed riskera 
finansiella mål. Denna ekonomiska aspekt av konflikten mellan kund och verksamhet talas det 
inte mycket om i kundfokus hänseende och sopas mer eller mindre under mattan, med 
förstärkning av påståendet att den moderna kunden är mer intresserad av andra aspekter än de 
rent ekonomiska; exempelvis service på bekostnad av låga priser och kostnader (Ivarsson, 
2005). Så trots oförmågan att erbjuda skräddarsydda produkter strävar ICA att kunna erbjuda 
kunderna ett stort utbud samt en förstklassig service för att de skall kunna kombinera 
produkter som de själva önskar och därmed kunna skapa egna skräddarsydda lösningar. I 
användandet av Value Chain Analysis måste ICA i så fall se till att behålla den dynamisk, för 
attributen att bedöma värde och dess relevans kommer att ändras då leverantör-kundrelationen 
fördjupas. För ICA att skapa överlägset värde hänger på att de har en förståelse för köparens 
hela Value Chain, samt dess föränderliga behov. Detta är viktigt då realisationer av värde 
innebär att förvandla potentiella fördelar till verkliga fördelar, vilket ibland kan ske enbart 
efter ett flertal nedströms transaktioner (Fearne m.fl., 2012). 

En stor del av varumärket är arbetet med hållbart företagande. ICA framhäver gärna sitt arbete 
med socialt ansvarstagande i form av medvetet arbete med en minskad påverkan på miljö och 
naturresurser. Detta genomsyrar arbetet med kvalitetssäkring av leverantörer och butiker. 
Socialt ansvarstagande är något som hela Shared Value Creation teorin bygger på, där det 
gäller att skapa av ett ömsesidigt värde för koncernen, kunden och samhället i ett större 
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anseende (Porter & Kramer, 2011). I ICAs fall är det tydligt att företaget arbetar med just 
detta, att skapa värde för fler intressenter än enbart företaget. Detta kan ses exempelvis via 
arbetet med att få in mer ekologiska varor i sortimentet. Detta gynnar kunderna då de får 
mindre besprutade och mer “naturliga” varor, samhället genom att ekologiska varor skall vara 
mer skonsam mot naturen och bibehåller en “grönare” värld samt koncernen på det viset att 
företaget får ett bättre anseende och att de bevarar världen som koncernen ändå är en del av. 
Detta kan ses som ett utökande av konkurrenskraft från ICAs sida, som utvecklas ur ett 
klusterseende där flera faktorer arbetar för att en viss lösning skall komma till skott (Nilsson 
m.fl., 2010). Denna lösning ser till att gynna fler intressenter och gör företaget därmed mer 
konkurrenskraftigt då fler är intresserade av att det skall överleva och vara framgångsrikt. 

De viktiga aktiviteterna i infrastrukturen är desamma för både ICA och handlare; 
varumärkessäkring, interaktion med kund, kvalitetssäkring i form av hållbarhetsarbete, 
livsmedelssäkerhet samt produktkvalitet, arbeta med anställdas säkerhet och kunskap samt 
leverantörssäkring - upphandling och inköp. Det är bara att dessa är uppdelade i en extern 
och intern del. Med identifikationen av dessa relevanta aktiviteter i infrastrukturen kan ICA 
använda sig av denna information för att skapa en förståelse av kostnaderna de ger upphov till 
samt de potentiella källor för differentiering som dessa besitter. Ifall ICA lär sig att använda 
sig av dessa samt att utföra dem bättre än sina konkurrenter så har de skapat sig en viktig 
konkurrenskraft (Porter, 1998).  

5.2.2 HRM 

En viktig komponent och faktor till värdeskapande är butikernas kompetens. Kompetensen 
kan finnas i maskiner och system som är ändamålsenliga men även personalens kompetens är 
av vikt. ICA-skolan erbjuder butikernas anställda en katalog med utbildningar som en del av 
de anställdas kompetensutveckling. Denna kompetensutveckling ger de anställda en möjlighet 
att utvecklas, både inom ICA men även utanför dess verksamhet. Kompetens är en 
konkurrenskraft, och trots att utbildning inte kan likställas med kompetens så kan det 
argumenteras för att personalens kompetens höjs av utbildning. D<å man ser till kundfokus så 
är den allmänna uppfattningen att högre utbildad personal kan utföra arbetsuppgifter bättre än 
lägre utbildade (Ivarsson, 2005). Detta medför att då ICA utbildar sin personal så erbjuder de 
kunden kontakt med en mer kompetent och effektiv personal än vad de skulle vara utan 
utbildning.  

ICAs kompetensutveckling i form av utbildning kan identifieras som värdeskapande för fler 
intressenter än enbart företaget, vilket betonas inom Value Chain Analysis. Det kan vara 
otillräckligt att enbart se till individuellt kundvärde för att identifiera hela den befintliga 
mängden av värde inom en verksamhet. Kundvärde breddar ut sig till kollektiv nytta, så väl 
som individuell nytta, och därmed till samhället i stort (Fearne m.fl., 2012). Då ICA utbildar 
och utvecklar sina anställda så gör de nytta direkt för de anställda men även för kunderna, 
genom att de kommer att bemötas av utbildad och kompetent personal, samt samhället i en 
större bemärkelse, då dess befolknings kompetens utvecklas. Även inom Shared Value 
Creation talas det om att värdeskapande alltför ofta har likställts med kortsiktiga finansiella 
mått istället för kundens och samhällets viktigaste behov, och därmed missat viktig påverkan 
över företagets långsiktiga framgång. Företagande tillgodoser mänskliga behov, effektiviserar, 
skapar arbetstillfällen och välfärd, men dess fulla potential utnyttjas inte på grund av en allt 
för snäv syn på företagande (Porter & Kramer, 2011). Detta har dock ICA uppmärksammat 
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och driver sin verksamhet genom att bättra möjligheterna för alla inblandade; kunderna, de 
anställda samt samhället i stort. 

Det faktumet att ICA centralt tar ut en avgift för att tillhandahålla utbildningar till sina 
handlare och de anställda i butikerna kan anses vara tvetydigt i viljan att utveckla 
kompetensen inom koncernen. Ifall ICA centralt ville i en vidare mening uppmuntra denna 
kompetensutveckling borde de erbjudit dessa utbildningar till handlarna utan kostnad för att 
därmed stärka de anställdas kompetens samt trivsel och därmed kundfokuset i företaget. 
Denna ovilja att tillhandahålla utbildningen utan kostnad kan ses som ett fokus på ökad 
egenvinning för ICA centralt och/eller en uppfattning från ICA centralt att denna 
kompetenshöjning inte spelar så stor roll för kundservicen och verksamheten för övrigt. 
Adebanjo (2001) uttrycker att tillfredsställa kunden går i stora delar gå ut på att ha en 
kundfokuserad kultur och göra personalen till effektiva och kompetenta representanter av 
organisationen. Detta bör ICA centralt anamma och därmed erbjuda sina utbildningar 
kostnadsfritt. Dock förstår ICAs handlare behovet av denna kompetenshöjning hos de 
anställda för att höja nivån av kundfokus samt verksamheten för övrigt, och därmed ser de till 
att betala dessa kostnader till ICA för att kunna ta del av utbildningarna. 

Att göra varje dag lite lättare för kunden kan innebära helt skilda arbetssätt och kompetens 
från en butik till en annan. Återigen är det handlaren som behöver avgöra vilken vision 
butiken har och vad som behövs för att ha rätt profil på den lokala marknaden. Butikens profil 
spelar en stor roll, butikerna ser olika ut så till vida att en butik kan mer av ett visst sortiment 
än andra butiker. Med detta menas att en butik kan ha en stor färskvaruavdelning medan en 
annan har en obetydlig sådan. I kundfokusering ser man kundens suveränitet som en central 
punkt, vilket innebär att kunden äger rätten att definiera huruvida verksamheten och dess 
utbud håller hög kvalitet/attraktionskraft eller inte (Ivarsson, 2005). Detta är ICA medvetna 
om, och har därför givit sina handlare handlingsfriheten att välja externa leverantörer och 
profilera butiken utefter sina lokala kunders önskemål. Därmed ökar butikens attraktionskraft 
för de lokala kunderna. 

Butikens profil avgör vilken typ av kompetens det är som behövs av de anställda. Personalens 
kompetens är således en enorm faktor i värdeskapandet. Arbetet med detta i form av 
utbildningskatalogen från ICA-skolan, som av handlarna beskrivs som heltäckande, samt 
handlarnas arbete med att utveckla och engagera sin personal är viktiga stödaktiviteter. Detta 
kan relateras till Value Chain Management där tonvikten för ICAs ledarskap är på att för att 
de skall kunna hantera värdeskapandet måste de hantera det från början till slut genom att 
utöka verksamhetens fart, detaljrikedom, säkra en så låg total kostnad som möjligt samt att 
behålla en acceptabel nivå på risk och osäkerhet (Value Chain Forum, 2009). Detta verkställs 
till viss del genom att utbilda personalen, engagera dem samt att sätta rätt person med rätt 
kompetens på rätt plats. Detta är viktigt då som Ivarsson (2005) betonar att det är i mötet 
mellan den anställda och kunden som en stor del av kundens skiftande önskemål kan 
synliggöras och tillgodoses. ICA har anammat detta och därmed utbildat sin personal så att de 
på bästa möjliga vis kan arbeta kundfokuserat och tillfredsställa kunden och dess behov. 

Det går därmed att diskutera hur faktorer som ICAs personalomsättning, som beskrivs som 
hög av handlarna själva, påverkar kundfokus. Att personalomsättningens hastighet kan ha 
påverkan på kompetensnivån är en självklarhet, då den största delen av kundkontakten går via 
personalen i organisationen (Adebanjo, 2001). Att ersätta en kompetent medarbetare är 
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tidskrävande och kan ha en påverkan i mötet mellan kund och personal. Detta kan ha enorm 
påverkan på relationen mellan ICA och kund, då dålig service kan ha en enorm påverkan på 
hur kunden ser på hela företaget. En stor andel av kunderna kan på grund av missnöje byta till 
ett annat företag, utan att nämna detta, medan väldigt tillfredsställda kunder har upp till sex 
gånger större sannolikhet att köpa företagets produkter igen än "enbart" tillfredsställda kunder 
(Adebanjo, 2001). I denna aspekt har ICA en stor brist i kundfokuset, som kan kosta dem en 
hel del kundrelationer. 

Både på ICAs ledningsnivå och butiksnivå är förmedlandet av visionen av yttersta vikt. Inom 
ICA är man måna om att de handlare som får använda sig av ICAs varumärke verkligen följer 
de riktlinjer som ICA upprättat samt att de levererar det som man överensstämmer, annars kan 
samarbetet mellan ICA och handlare avbrytas. Handlare förmedlar sin vision till sina anställda 
och vill att dessa arbetar efter den. Handlarna uttryckte sig starkt kring visionen av butikerna 
och hur de anställda är en stor del av deras framgång. ICA anstränger sig för att se till att ha 
rätt person på rätt plats och detta är något de tänker på mycket i anställandet av nya personer. 
Ivarsson (2005) betonar att det är viktigt att ledningen för kundfokuserade företag skapar en 
servicekultur som bygger på delade visioner snarare än direkta order till anställda. Detta är 
viktigt då ledningen vill att få de anställda att genomföra arbetet på det viset den anser bäst, 
särskilt då kunder baserar en stor del av sin uppfattning av ett företag baserat på kontakten 
med de anställda. Jadranka (2006) anser att organisationer bör börja jobba internt för att 
bygga ett kundfokus. Den ledarskapsförmåga som existerar inom organisationen kommer att 
påverka den inre sidan av värdeskapandet genom företagskulturen, medarbetarnas trivsel samt 
dess lojalitet. Genom att hantera företagets kapacitet bidrar det till att skapa bättre prestanda 
genom effektivare resursutnyttjande och bättre flöden i leveranskedjan.  ICA har förstått att 
för att få de anställda att arbeta så serviceminded och effektivt som möjligt så är det viktigt att 
de delar visionen företaget har, vilket i sin tur kommer att påverka starkt hur kunderna 
uppfattar företaget och varumärket ICA.  

För att säkerhetsställa konkurrenskraften internt förespråkas att organisationen bör ha ett 
perspektiv där ett tolkningsföreträde och viktiga frågor tas upp med styrelse och dess ägare. 
Verksamheten skall inte vara centralstyrd, utan en decentralisering bör råda där ledningen tar 
vara på kunskaper och viljor hos medarbetare samt partners utanför organisationen (Nilsson 
m.fl., 2010). ICA ser till att ha ett nära samarbete mellan ledningen, handlarna och de 
anställda. Allt för att kunna ha en helhetsbild av verksamheten och kunna driva den på bästa 
sätt. Däremot skiljer det sig åt mellan handlare hur mycket de efterfrågar de anställdas 
synpunkter och hur mycket de anställda får en chans att göra sina röster hörda. Det är något 
som ICAs handlare skulle kunna förbättra överlag för att bli ännu mer konkurrenskraftiga. 
Hos de anställda finns en stor kunskap och potential som ICA skulle kunna utnyttja fullt ut 
ifall de får en möjlighet att bli hörda ännu mer. 

5.2.3 Teknologisk utveckling 

Interaktion med kund sker på flera sätt; genom centrala system såsom KSM och 
Kundkompassen eller direkt interaktion mellan kund och personal i butik. Via KSM och 
Kundkompassen sker interaktionen digitalt; data samlas in för att behandlas digitalt för att 
ICA skall få bättre information om sina kunder och deras köpbeteenden. Detta innebär att 
handlarnas interaktion med kund inte är helt utan översyn och inte direkt med kund. Detta kan 
identifieras som en form av Customer Relationship Management (CRM), som går ut på att 
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styra alla aspekter av kundrelationen. ICA samlar in information om sina kunder för att kunna 
anpassa kommunikationen, exempelvis erbjudanden och reklam, till dem. På det viset kan 
ICA fördjupa relationen till sina kunder, då verksamheten är anpassad efter deras önskemål 
(Sabri & Shaikh, 2010). Syftet med CRM är att optimera värdeskapandet enligt önskemål och 
krav från kund, därmed skapa en större tillfredsställelse av dennes behov (Jadranka, 2006) 

KSM är något som används än mer för att skapa en interaktion med kund. Genom att samla in 
specifik data om ens kunds köpbeteende kan en anpassad marknadsföring göras mot denne. 
Detta kan vara i form av erbjudanden direkt riktade mot den specifika kunden eller 
kundsegmentet som kunden tillhör. Detta kan relateras till CRM där man undersöker en kunds 
online och offline vanor samt ämnar att arbeta proaktivt och erbjuda kunder relevanta 
rekommendationer. Det innebär även att ta del av kunders åsikter och önskemål så att 
kunderna känner sig hörda och att affärerna kunderna har med företaget är mer som ett 
samarbete. Med hjälp av CRM kan man även segmentera kunderna för att ha uppsikt på vilka 
som är mest lönsamma för företaget och vilka som inte är det (Sabri & Shaikh, 2010). Detta 
gör ICA via sitt KSM system, där de samlar information om vilka kunder som köper vilka 
produkter och är mest lönsamma, vilket kundsegment de tillhör, skickar ut skräddarsydda 
erbjudanden, med mera. Detta är väsentligt då företag som inte hänger med på kundernas 
behov vad gäller totalt värde (pris, kvalitet, bekvämlighet, etcetera) och därmed misslyckas 
med att skaffa kunder eller att få dem till livstidskunder riskerar att förlora marknadsandelar 
och därmed intäkter (Sabri & Shaikh, 2010). 

Genom att arbeta med någon form av informationsinsamling på central nivå i koncernen 
skapas ett ömsesidigt värde för flera intressenter. På koncernnivå möjliggörs 
informationsinsamlingen genom diverse verktyg, beskrivet ovan, som erbjuds till handlaren 
för ett förmånligt pris; men även med möjligheten att få feedback i form av statistik från ICA 
centralt är av stor betydelse. Denna information är sedan något som handlarna kan använda 
sig av för att styra sitt utbud och sortiment. Vad ICA centralt antas få ut från detta är både 
information om vad de olika butikerna omsätter men även att den delgivna informationen 
skapa ökad försäljning, vilket i sin tur leder till högre intäkter för ICA som koncern. Value 
Chain Analysis (VCA) motiverar att ha ett bredare perspektiv kommer att försäkra att de 
projekt som kommer till under VCA modellen kommer att leverera fördelar för båda parterna 
som kommer att bevara motivationen och engagemanget av relevanta utbytespartner. Detta 
kommer att skapa värde över gränser och kommer att gynna alla parter inblandade (Fearne 
m.fl., 2012). 

Butikens alla aktiviteter utlöses av information från digitaliserade system vare sig det gäller 
varuflöde, kvalitetskontroll, kundnöjdhet eller butikssäkerhet. Dessa system är exempelvis 
KSM, Kundkompassen, Auto order och kontrollampor (intern kvalitetssäkring). 
Synergieffekterna av flera system som arbetar enhetligt beskrivs av handlarna som den största 
fördelen med att samarbeta med ICA. Varulagret kontrolleras redan i kassan då information 
skickas till Auto order, som i sin tur beställer nya varor till butik. Detta gör att handlarna 
slipper en del arbete, men även att ICA centralt har uppsikt och kontroll över handlarna och 
deras lager. Denna kontroll ger ICA centralt en möjlighet att övervaka och påverka inte enbart 
sin egen värdekedja, men även värdekedjan hos sina handlare. Genom Value Chain Analysis 
kan ICA analysera var i logistikkedjan kostnaderna kan bli reducerade eller differentieringen 
bli förstärkt. Detta ger möjligheter för ICA att skapa högre effektivitet i existerande 
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logistikkedjor samt effektivitets förbättringar som kan leda till omformning av värdekedjan 
(Zokaei & Simmons, 2006). 

ICA och dess handlare har utvecklat nya sätt för kunderna att handla sina varor och få med 
dem, såsom manuella diskar (där kunden själv scannar in varorna och betalar) samt e-handel 
(där kund beställer via Internet och antingen får varorna hemkörda eller hämtar upp varorna i 
butik). Dessa innovationer motiveras vara gjorda på kundbegäran; att kunderna efterfrågat 
dessa tekniska lösningar för att kunna förenkla och spara in tid på handlandet. Dock är 
åsikterna om denna tekniska utveckling tudelat; det anses vara av både ondo och godo. Vissa 
kunder föredrar att ha direkt interaktion med företaget och dess anställda och ogillar detta 
“opersonliga” sätt som tekniken erbjuder att interagera med verksamheten. Detta visar på att 
de tekniska innovationerna inte alltid är önskemål från kundens sida, utan kan vara 
verksamhetens sätt att kontrollera och styra kunder i den riktning man önskar (Ivarsson, 
2005). Då uppkommer det frågetecken kring hur kundfokuserat dessa tekniska innovationer 
egentligen är; om ICA har utvecklat dessa för att gynna kunderna, egna verksamheten eller 
både och. ICA har i många fall sett till att inte ersätta de “traditionella” sätten att handla mot 
de tekniska lösningarna, utan de tekniska lösningarna är mer av ett komplement (till exempel 
med bemannade kassor och manuella kassor). På det viset har ICA sett till att behålla ett högt 
kundfokus; de ser till att ge de kunder som önskar tekniska lösningar en möjlighet att göra det, 
men de kunder som önskar att fortsätta handla på det traditionella sättet kan fortfarande göra 
det. 

5.2.4 Upphandling/Inköp 

Leverantörssäkring i ICAs fall innebär en genomgång av leverantörens möjlighet att leverera 
kvalitativa produkter i tid till ”rätt” pris. För att en leverantör skall kunna ta sig in i ICAs 
sortiment är kravet på leverantören att denne kan möta ICAs kvalitetskrav samt har resurser 
att leverera efterfrågad mängd varor i tid till butikerna. Handlarna har av flera skäl inte 
möjlighet att kompensera för en leverantör som inte kan leverera i tid. Helt enkelt behöver 
flödet av varor mer eller mindre vara automatiserat. Detta är en del i ICAs kvalitets tänkande, 
där de vill se till att varorna finns tillgängliga för kunderna om och när dessa efterfrågas. För 
att kunden skall känna att en verksamhet håller hög kvalitet är det en mängd faktorer och 
aspekter som spelar in, och det är viktigt att verksamheten ger denne kvalitet i allt som kan 
tänkas påverka (Ivarsson, 2005). 

Handlarna beställer det mesta från ICA centralt av detta skäl, vilket gör att ICA koncernen är 
den som styr största delen av logistikkedjan och leveranserna till butikerna. I och med detta 
kan ICA använda sig av Value Chain Management för att styra aktiviteterna i värdekedjan för 
att leverera värde åt kunden. Detta leder till möjligheter av innovation för ICA och använder 
koncernen detta på rätt sätt så kan de differentiera sig på marknaden och ha ett övertag över 
sina konkurrenter (Bonney m.fl., 2007). ICA använder sig av detta faktum att vara den största 
leverantören till sina handlare på så vis att de drar fördel av samarbetet dem emellan, samlar 
in information samt erbjuder olika lösningar för att butikerna skall kunna ha så snabba, 
effektiva samt problemfria inköpsrutiner som möjligt.  

Sortiment och pris är två konkurrensmedel som påverkar ICAs aktiviteter kring inköp. ICA 
erbjuder sina handlare ett stort sortiment med varor till förmånliga priser. ICAs sortiment 
finns i handlarnas butiker som ett bassortiment, enligt handlarna består butikernas sortiment 
till 85 procent av detta bassortiment. Fördelarna med detta upplägg är att varorna 
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kvalitetssäkras och prispressas till en nivå som varje enskild handlare inte klarar av själv, tack 
vare en central upphandling. Detta innebär att handlarna kan erbjuda sina kunder ett 
konkurrenskraftigt bassortiment vad gäller kvalitet och pris. Ivarsson (2005) betonar att 
förväntningar spelar en central roll i upplevelsen av kvalitet för kunden. För en verksamhet att 
arbeta kundfokuserat gäller att vara medveten om de förväntningar kunderna har på dem och 
försöka uppfylla dem så väl det går. ICA arbetar aktivt med att vara medveten om detta och 
erbjuda sina kunder en högkvalitativ upplevelse. Detta gör de exempelvis i form av varierande 
sortiment, anpassade priser (till marknaden) samt högklassig och kompetent service från de 
anställda. 

Stordriftsfördelarna, i detta fall större centrala inköp, innebär att handlare kan arbeta ”friare” 
med nischsortimentet, 15 procent, som profilerar butikerna. Med friare menas ett än större 
kundfokus, närmre kunden, mindre marginaler och mer goodwill med sitt övriga sortiment. 
En av handlarna menar att just nischsortimentet är det som gör hans butik till ”lokala 
världsmästare”. Inom Value Chain Analysis betonar man att ifall man vill skapa och realisera 
kundvärde gäller det att förstå produkten/tjänsten sedd ur kundens perspektiv. Kundvärde kan 
härledas ur upplevelse av produkt/tjänst eller från trovärdighet, såsom många hållbara 
miljömässiga och sociala egenskaper (Fearne m.fl., 2012). Möjligheterna att möta kundens 
önskemål till fullo gör att interaktionen med kund får större genomslagskraft och kunden 
känner sig prioriterad. Handlarnas lyhördhet möjliggörs tack vare ICAs storlek på marknaden 
som i sin tur möjliggör förmånliga upphandlingar. 

Båda respondenter beskrev det nischande sortimentet som ett sätt att kunna differentiera sig 
från konkurrenterna och en viktig pusselbit i sitt kundfokus. Samtliga svarade även att 
nischsortimentet bestod av cirka 15 procent av det totala sortimentet. Det som är frågan är: 
varför just 15 procent, om detta är baserat på det faktiska behovet av dessa nischprodukter 
eller är detta framtaget på centralnivå med liten eller ingen lokal förankring. Är dessa 15 
procent ett resultat av en kalkyl eller är det efterfrågebaserat. En kalkyl kan medföra bristande 
incitament till att se till det faktiska behovet och därmed fokus på kund. Kunderna kan mycket 
väl ha efterfrågat större sortiment av nischprodukter, men om då detta begränsas av ICA 
centralt så kan det ses som bristande kundfokus. Den organisatoriska strukturen och 
företagsfokuset måste vara centrerad på att tillhandahålla och leverera det kunden behöver 
(Adebanjo, 2001). Annars kan verksamheten i längden komma att påverkas negativt om inte 
ett sådant tankesätt anammas. 

Handlarna påpekade även att avgiften som betalas till ICA är en procentsats av butikens 
omsättning. Denna avgift betalas för användandet av varumärket ICA och täcker även 
transportkostnaderna för leveranser av ICAs sortiment till butikerna. Procentsatsen är fast och 
påverkas inte av mängden varor som köps/transporteras från ICA till butikerna. Vi anser att 
detta kan påverka incitamentet till att handla utanför ICA för att bättre möta kundens 
önskemål och behov. En handlare som vill utöka sitt profilerande, nisch, sortiment får en ökad 
kostnad för köpta varor, transport och inköpspris. Stordriftsfördelarna med att handla från 
ICA har påtalats och anses ha en positiv effekt på kundfokus i och med lägre priser och 
varornas tillgänglighet men detta visar prov på att detta upplägg även kan medföra nackdelar 
för kundfokuset. 
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5.3 Primära aktiviteter 

5.3.1 Ingående logistik 

Ingående logistik handlar i ICA handlarnas fall till största del om leveranser av varor till 
butiken samt hanteringen av leverantörerna. Den största leverantören är ICA centralt, där det 
som tidigare nämnts, på många sätt är automatiserat och integrerat med de system som 
används i butiken. Automatiseringen av varuflödet är kostnadseffektivt samt ökar 
tillgängligheten av varor för kunden, ICA som leverantör är tillförlitlig. 

Handlarna har dock även mindre leverantörer där de tar in varor med hänsyn till lokala 
kundernas särskilda önskemål och behov, för att få in unika varor som nischar/profilerar 
butiken. För ICA handlarna är det väsentligt att ha koll på alla delar av sin Value Chain, 
särskilt då de externa leverantörerna. Externa leverantörerna behöver uppfylla en viss 
kvalitetsstandard, detta kontrolleras av handlare, varje leverantör behöver vara kontrollerad av 
tredje part; det vill säga certifierad. Handlarens uppgift blir att kontrollera leverantörens 
“papper”.  Inom Value Chain Analysis betonas samarbeten och skapande av relationer med 
andra företag som man samarbetar med för att leverera en tjänst/produkt med värde för 
kunden. Detta inkluderar en villighet att skjuta upp eget intresse för relationens bästa på 
längre sikt (Fearne m.fl., 2012). I ICAs fall kan detta inkludera att gå med på dyrare 
leveranser enbart för att gynna kunden och att denne får sina varor som utlovat. 

I detta logistikarbete inkluderas ett hållbarhetstänk där ICA (både handlare och koncernen i 
stort) kontrollerar att deras leverantörer arbetar miljövänligt, tar hänsyn till mänskliga 
rättigheter samt att de bedriver laglig verksamhet och följer de lagar och regler som gäller i 
livsmedelsbranschen. Inom Shared Value Creation talas det om att skapa värde för kunden, 
företaget och samhället i stort. Detta göra ICA genom att kontrollera att deras 
samarbetspartners sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Genom att skapa ett socialt 
värde inom dessa områden skapar företagen möjligheter att bättre differentiera sig, möta nya 
behov samt öka marknadsandelar, därmed skapa ett ekonomiskt värde (Porter & Kramer, 
2011). Detta samarbete mellan ICA, handlarna och leverantörerna skapar detta sociala värde 
som vidare växer till att skapa ett ekonomiskt värde för företaget men även ett bättre samhälle 
för alla inblandade. 

Inom Value Chain Analysis betonas även behovet för företag med välkända märken att många 
gånger se över sin logistikkedja längre bort än normalt eftersom de kommer att hållas 
ansvariga för allt som sker igenom hela produktlivscykeln (Fearne m.fl., 2012). För ICA som 
är ledande i livsmedelsbranschen i Sverige är detta desto viktigare, då företaget kommer att 
hållas “ansvarig” för de handlingar deras leverantörer och samarbetspartners utför. Detta är 
även en väsentlig del att ta i beaktan i ICAs varumärkessäkring, då samarbete med fel 
leverantörer/samarbetspartners kommer att påverka företaget och dess varumärke negativt. 

5.3.2 Operationer  

Inom ICA är de måna om att belysa vikten av utformningen av butiken och vad detta kan ge 
för intryck för kunden samt att det skall vara lättnavigerat; lätt att hitta sin vara. Hur handlarna 
valt att forma butiken beror till stor del på hur de vill profilera sin butik. De varugrupper de 
känner att gör dem mer unika och som de tror kunderna eftersträvar vill de gärna framhäva 
och placera på ett sätt att kunden uppmärksammar dessa. Detta kan de göra genom 
exempelvis strategiska placeringar, belysning, skyltning, hylletiketter, med mera. 
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Genom dessa strategiska uppmärksamhetsfångande aktiviteter använder handlarna sig av 
Value Chain Management där de skapar ett mervärde för kunden genom att placera varorna 
lättillgängligt för denne. Detta är ett sätt att öka kundnöjdheten genom att underlätta för 
kunden att hitta och nå önskade varor (Trombly, 2000). Utöver dessa åtgärder har ICA 
butikerna personal på “golvet” som assisterar kunderna att finna det de vill ha. Denna 
personal skall även hjälpa kunderna med alla de frågor, funderingar och synpunkter dessa kan 
tänkas ha; därmed ge kunderna högklassig service. Högklassig service är av högsta vikt för att 
kunden skall känna sig nöjd och för en kundfokuserad verksamhet är detta ofrånkomligt. Den 
anställdes möte med kunden skall innehålla det kunden önskar; må det vara vägledning, 
samtal om vädret eller djupare diskussioner (Ivarsson, 2005). Det är kunden som styr hur 
interaktionen skall starta och vad det skall handla om innehållsmässigt, och det är personalens 
jobb att se till att denna interaktion har ett så positivt utfall som möjligt för både kund och 
företag. 

5.3.3 Utgående logistik  

Utgående logistik har ICA sett till att arbeta efter kundönskemål med exempelvis införandet 
av manuella kassadiskar, möjligheten att handla på Internet (e-handel) och antingen hämta 
upp i butik eller få det hemlevererat samt att försöka korta ned kötider i butik så mycket som 
möjligt. Det är vanligt att verksamheter uttrycker att de arbetar kundfokuserat och att det är 
kunderna själva som efterfrågar nya tekniska lösningar; ofta där kunderna använder sig av 
självbetjänande teknik. Främst framhålls den tidseffektiva aspekten, men även bekvämlighet 
och självständighet anses vara fördelar med tekniska lösningar (Ivarsson, 2005). 

ICA är inte något undantag i detta fall, tvärtom. ICAs handlare argumenterar att de har 
utvecklat tekniska lösningar för kunder såsom manuella diskar och e-handel på kundernas 
begäran, där kunderna själva kan utföra sina inköp utan mycket hjälp av butikens personal. 
Detta visar prov på Value Chain Management där ICA sett till att öka värde för kunden 
genom att lyssna på deras önskemål och skapat kanaler där kunden på ett lättare sätt kan göra 
sina inköp och få med sig varorna hem. Detta betonas inom Value Chain Management som en 
ändring av beteenden i värdekedjan, vilket har inkluderat ett behov av öppenhet och 
kommunikation mellan företag och kund (Bonney m.fl., 2007). 

Kundernas konsumtionsvanor anses av ICA som flyktiga och svåra att kontrollera och förutse. 
ICAs handlare förklarar detta med att kundens behov och önskemål kan variera från dag till 
dag eller till och med på en och samma dag. Kunderna kan inte delas upp i olika segment 
baserat på konsumtionsvanor när en och samma kund kan kombinera premiumvaror med 
basvaror i en och samma korg eller från dag till dag. Det som kan förutses är hur mycket en 
kund handlar för i kronor men svårigheterna ligger i vilka är de specifika önskemålen. Detta 
innebär att när handlarna agerar baserat på kundernas konsumtionsvanor kan dessa vanor ha 
hunnit ändras.   

I detta fall är ett konstaterande att det inte alltid är möjligt att definiera en sammanhängande 
lista av kundtillfredsställande åtgärder. Detta kan skilja sig åt från kund till kund och från 
situation till situation (Adebanjo, 2001). Kunder kommer att önska produkter en dag som 
under den dagen tillfredsställer deras behov, bara för att önska sig något helt annat dagen 
därpå. Däremot skall företaget trots denna oförutsägbarhet alltid försöka att vara lyhörda till 
kunders önskemål och behov för att kunna vara så nära det kunder är ute efter som möjligt; 
vad de egentligen vill ha och förväntar sig, vad som betyder något för dem  (Jadranka, 2006). 
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Genom att identifiera denna svårighet kan företagen använda kunskapen för att förbättra 
verksamheten. De kan börja med att se efter de egenskaper som dessa produkter har som 
kunderna väljer att köpa, och skapa sig en kundvärdesram. Med hjälp av denna kan företagen 
identifiera värdeskapande möjligheter; antingen nya produkter eller förhöjning av produkters 
egenskaper för att öka värdet av produkten (Smith & Colgate, 2007). 

5.3.4 Marknadsföring och försäljning  

ICA marknadsför till en bredare publik på många sätt; tv-reklam, tidningsannonser, skyltning 
exempelvis vid bilvägar eller busskurer, med mera. Denna form av marknadsföring är allmän 
och inte riktad mot något specifikt kundsegment. ICAs handlare kan även de marknadsföra i 
en mindre skala i butiken genom skyltning eller uppsättning av särskilda hylletiketter. Även 
demos i butiken är en förekommande marknadsföring i butikerna. Denna form av 
marknadsföring är riktade mot samtliga kunder som besöker butiken. 

ICAs handlare har däremot även möjlighet att beställa och upprätta direkt marknadsföring till 
önskat kundsegment via system som KSM där de kan skräddarsydda erbjudanden och rabatter 
för denna grupp. All denna marknadsföring är till för att påverka kunden och dennes syn på 
ICA i stort. Inom Value Chain Analysis betonas behovet av att utforska hur aktiviteter och 
attributen som företaget befattar sig med påverkar kundbeteende (Fearne m.fl., 2012). Kunder 
kan vara mer eller mindre benägna att vilja handla hos en butik beroende på den bild kunden 
har av butiken eller företaget i stort, vilket allt kan härledas från marknadsföringen. Anser en 
kund att ett företag är “bra” och högklassig så är de mer benägna att vilja ha med detta företag 
att göra än om de skulle ha en dålig bild av det. Därför är det viktigt för ICA att se till att 
kunderna har en bra bild av företaget och att det därmed associeras till positiva upplevelser. 

ICAs marknadsföring till kunder är många gånger i form av rabatter och olika erbjudanden, 
där det ofta är sänkning av pris tillfälligt som presenteras. Inom diskussionerna kring 
kundfokus talar man inte ofta pris som något som kan påverka kund lika mycket som 
exempelvis service eller varumärke, men för kunder med begränsade ekonomiska resurser så 
är pris desto viktigare. Däremot argumenteras det att för verksamheter som profilerar sig som 
lågprisverksamheter är den allmänna risken att de egentligen inte utvecklar långsiktiga 
relationer med kunderna och därmed riskerar att kunden inte känner lojalitet och lättare byter 
över till konkurrenterna. Hellre bör företag försöka bygga meningsfull relation till kunden och 
därmed öka dennes lojalitets känslor samt att denne inte blir lika priskänslig (Echeverri & 
Edvardsson, 2002).  Med ICAs strategi att med erbjudanden och rabatter ser ICA till att 
använda sig av faktorn pris i kundfokuseringen, men samtidigt inte profilera sig som en 
lågprisverksamhet. De erbjudanden och rabatter ICA ger ut mottas ofta av stamkunder 
och/eller användare av ICA-kortet, vilket skapar en relation mellan företaget och kunden. 
Detta skapar en starkare lojalitetskänsla hos kunden för ICA och dess butiker. Det är en viktig 
kunskap för bolaget att lära sig att vända kunder till nöjda och lojala. Lojala kunder är 
återkommande kunder till bolaget och är villiga att dela med sig av sina positiva erfarenheter 
(Jadranka, 2006). 

ICA arbetar aktivt för att priserna skall vara “rättvisa” och att kunderna skall känna att de får 
varor till “rätt” priser. Svårigheterna med att förutse kundernas önskemål skapar en 
eftersläpning i kundfokuset som genererar andra problem, såsom kundernas prisuppfattning. 
Det har rapporterats om att ICA anses vara dyrare än konkurrenterna av kunderna, vilket kan 
avskräcka kunder att handla hos dem. I kundfokuseringen så är kundens suveränitet en central 
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del, vilket innebär att kunden äger rätten att definiera huruvida verksamheten och dess utbud 
håller hög attraktionskraft eller inte (Ivarsson, 2005). Anses ICA vara dyrare än vad de 
egentligen är så brister de i kundfokus, då kunden fått fel bild av verksamheten och kan då 
uppfatta som att ICA inte har en så hög attraktionskraft. Detta måste ICA komma tillrätta med 
för att verksamheten inte skall ta skada och förlora potentiella kundrelationer. Det innebär att 
ICAs arbete med kundfokus behöver ligga i fas med kundernas önskemål och behov för att 
priset skall motsvara det upplevda värdet hos kund.    

5.3.5 Betjäning (Service) 

ICA arbetar mycket inom koncernen för att ge kunden förstklassig service. Handlarna betonar 
starkt att det gäller att vara lyhörd och öppen mot kunderna; att man skall utgå från deras 
behov och önskemål i exempelvis vid val av varor, utformning av butik, tillhandahållande av 
olika tjänster, med mera. Butikerna skiljer sig inte mycket åt i sin utformning, detta för att 
underlätta för ICAs kund (nationella) att kunna känna igen sig oavsett vilken ICA butik denne 
hamnar i. Varumottagning/plock har som funktion att fylla på varor. Dessa funktioner 
kompletterar varandra och gör att både personal och varor är tillgängliga i butiken. 

För en kundfokuserad verksamhet är närhet mellan anställd och kund väsentligt, då denna 
många gånger formar bilden kunden kommer att ha av verksamheten i stort. Det är viktigt att 
kunden finner denna relation tillfredsställande, då studier visar att 70 procent av kunder byter 
leverantör av bristande service (Söderlund, 1997). ICA har identifierat hur viktigt det är att 
kunden känner sig väl bemötta av de anställda, vilket är anledningen till att ICA har service 
som en stor del av visionen de förmedlar ut till sina anställda samt att de utbildar personalen 
för att de skall kunna ge kunden bättre service. Eftersom lojaliteten är ett kännetecken för en 
subjektiv mänsklig relation, måste företaget utveckla processer som erbjuder samma 
upplevelse för kunden, oavsett vem som personligen tjänar kunden. Jadranka (2006) menar 
vidare att den lärda visdomen är "att hantera dig själv innan du hanterar andra", därför börjar 
hanteringen av kundrelationer internt genom att hantera de anställda och de värdeskapande 
processerna. I detta avseende påverkar relationen mellan ledning, anställda och kunder, den 
framtida utvecklingen för företaget och dess kundrelationer.  

En affärshändelse (köp) handlar om ett utbyte mellan två värdefulla ting (oftast pengar mot 
produkt/tjänst). Det är någorlunda enkelt att räkna ut kostnaderna för en produkt eller tjänst, 
men svårare att beräkna dess sammanlagda värde. Detta värde inkluderas ofta av en rad olika 
faktorer och aspekter som värderas olika högt av olika individer (Ivarsson, 2005). Detta 
försvårar ICAs arbete då det är kundens värdering av tjänster och varor som ICA utgår ifrån. 
Därför ser ICA till att mäta kundnöjdheten med jämna mellanrum (till exempel via KSM och 
Kundkompassen) samt att ledningen ser till att deras kontaktinformation är tillgängligt så att 
kunder skall kunna kontakta dem då de vill. Allt för att så mycket som möjligt kunna ta del av 
kundens åsikter och synpunkter och därmed få en uppfattning om hur kunden värderar ICA 
(varumärket), dess service och produkter. I Value Chain Management talas det om fokuset på 
kundvärdet och inte produktionsmöjligheterna och därmed ha en värdekedja som är 
samordnad och kan svara på de dynamiska behoven och viljorna av kunden. Med hjälp av 
detta kan företag differentiera sig från konkurrenterna, vinna konkurrensfördelar och därmed 
skaffa sig en starkare ställning på marknaden (Bonney m.fl., 2007). Att fokusera på kunden 
och dennes viljor och därefter styra sin verksamhet efter dessa skapar denna starkare ställning. 
ICA arbetar med att införskaffa sig så mycket information som möjligt om sina kunder just av 
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detta skäl; att kunna styra verksamheten efter att kunna tillgodose deras behov och önskemål 
samtidigt som företaget växer och går med vinst. 

Trots denna informationssamling sker det ibland misskommunikation mellan ICA och kund 
som kan härledas till olika trenders påverkan på kundens konsumtionsvanor. En trend kan 
påverka kundens konsumtionsvanor under en kort tid eller bara existera under en kort tid. Det 
gäller för ICA att vara lyhörd mot sin omgivning och snabbt agera utifrån kundens skiftande 
önskemål för att kunna erbjuda rätt vara/tjänst i rätt tid (Adebanjo, 2001). Forskning om mat, 
hälsa och miljö har en likadan, om än mer varaktig, påverkan på kundens konsumtionsvanor 
som trender. Det gäller här med för ICA att hålla sig uppdaterad för att tillgodose kundens 
önskemål i tid. Forskning kan också leda till trender, exempelvis LCHF (low carb high fat), 
som på kort tid kan ändra kundens beteende.  

Ovanstående faktorer bidrar till kommunikationsproblem mellan ICA och kund som i sin tur 
leder till bristande kundfokus. I dagsläget finns ett behov, från livsmedelsbranschens sida, att 
bättre och snabbare tillgodogöra sig kundens beteendemönster för att bättre kunna tillgodose 
dennes önskemål och behov. Som ett resultat av denna eftersläpning skapas ett 
kommunikationsproblem som leder till "fel" prisuppfattning. ICAs mål att ändra kundens 
prisuppfattning kan även det misstolkas till att kunden inte äger rätten att bilda en egen 
uppfattning om priset eller att kunden inte är kapabel att inse mottaget värde. Vidare kan 
diskussion föras om huruvida det är kunden som har "fel" prisuppfattning eller om det är ICA 
som har "fel" uppfattning om levererat värde. Vare sig det ena eller det andra gäller kan det 
konstateras att det handlar om ett interaktionsproblem som är väsentligt för värdeskapandet, 
både för kund och ICA.  

5.4 Brister med Kundfokus inom livsmedelsbranschen 
ICA har i mångt och mycket presenterat en enhetlig bild av kundfokus samt vikten av att se 
till värdeskapande för kund inom sin verksamhet. Det som slår oss som ovanligt är bristen på 
svårigheter att genomföra detta kundfokus enligt de personer inom ICA som vi har intervjuat. 
Ser vi till problemet som Wikström m.fl. (2010) utgick ifrån, att livsmedelsbranschen måste 
bli bättre på att arbeta med kundfokus, så verkar detta problem inte existera ifall vi skall utgå 
från ICAs utsago. Trots detta har ICA själva i sin årsrapport erkänt att kundfokuset och 
värdeskapandet för kund brister någonstans inom verksamheten, då kunden uppfattar ICA 
som dyrare än vad de är (ICA, 2012). Vi skall ta en närmare titt på de områden där vi har 
identifierat problem med kundfokus hos ICA. Vi skall i följande även utgå från Wikströms 
m.fl. (2010) rapport och presentera problemområden med kundfokus som upptäcktes hos 
Axfood och deras verksamhet. Detta skall jämföras med samma områden hos ICA och se ifall 
samma problem går att finna hos dem. 

Både ICA och Axfood presenterar sig som företag med gedigen inriktning mot kundfokus och 
ett värdeskapande för kund; kunden anses vara i centrum för verksamheten. Trots detta har 
dessa företag vitt skilda upplevelser av hur kundfokuserade de lyckas vara i egentlig mening 
samt hur mycket de egentligen förstår kunden. Det får en att ifrågasätta ifall dessa 
uppfattningar som kedjorna har av sig själva verkligen stämmer; om ICA verkligen förstår 
kunden så väl som de tror att de gör och om Axfood egentligen har mer kunskap om kundens 
behov och önskemål än vad de själva tror. Denna självbild kedjorna har av sin förmåga att 
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tillvarataga och uppfylla kundönskemål och behov kan mycket väl påverka deras prestation 
vad gäller hur kundfokuserat deras verksamhet bedrivs. 

5.4.1 Inköpsprocesser 

ICA och Axfood hade liknande inköpsprocesser där de stora inköpen sker centralt medan de 
mindre "specialiserade" inköpen fick butikerna själva styra. Hos ICA ansågs detta system vara 
en fördel och ett sätt att främja kundfokuset; ICA centralt skötte de större inköpen så att 
butikerna inte behövde bekymra sig med att kontrollera olika leverantörer, automatiseringen 
gjorde så att nya varor kom till butiken automatiskt och i tid samt att på grund av 
stordriftsfördelarna så fick butikerna varorna till förmånliga priser. Detta ledde till att 
butikerna kunde fokusera mer på nischvarorna de hade samt att kunna ge service till kunder 
på olika sätt och därmed öka kundfokuset.  

Hos Axfood såg man detta system som något negativt; de centrala inköpen blev en fråga om 
vinst för inköpsavdelningen vilket ledde till högre priser för butikerna samt att butikerna inte 
kunde styra de kampanjer de hade eftersom detta sköttes centralt. Därmed menar Axfood att 
kundfokuset brister då de inte kan anpassa sina kampanjer efter trenderna utan måste följa de 
planer inköpsavdelningen har lagt ut åt dem. Samtidigt förlorar kunderna på det att 
inköpsavdelningen styrs med vinstintresse istället för kundintresse. På Axfood menar man att 
fokuset borde vara på kunderna, inte vinsterna för inköpsavdelningen (Wikström m.fl., 2010). 
Det är av intresse hur två liknande system hos livsmedelshandlare kan uppfattas på så olika 
sätt; där det i ena fallet anses främja värdeskapandet för kund medan det i andra fallet anses 
motverka just detsamma. 

Vid närmare eftertanke kan nackdelarna med denna centrala inköpsprocess märkas även  i 
ICAs fall. Detta inköpsval av att ha ICA som största leverantör sägs vara "frivilligt", dock har 
det kommit fram att ICA har skapat en "osynlig barriär" för att hindra sina handlare att välja 
andra leverantörer. Denna "barriär" består av procentsatsen på 2,3 procent ICA tar ut för att 
låta handlarna använda sig av varumärket ICA, som är oförändrad oavsett hur mycket 
handlaren väljer att få in varor från ICA eller andra leverantörer. I denna procentsats ingår 
transporterna från ICA centralt till butiken, vilket är ett stort skäl till att handlarna väljer att 
beställa in största delen av sitt sortiment direkt från ICA. Detta sparande av 
transportkostnader kan däremot gå ut över kundfokuset, då andelen nischade varor inte då 
beror på kundens efterfrågan utan på en kalkyl för att kunna spara.  Det kan peka på en lucka 
som är till resultat av kundernas förväntan om service, eller i detta fall sortiment, och 
ledningens syn på dessa förväntningar. Många gånger har en sådan lucka uppkommit eftersom 
ledningen fokuserar mer på omsättning än relationer (Jadranka, 2006). Detta kan påverka 
kundfokuset negativt och där är det kunderna som förlorar.  

Även ICAs uppdelning intern och extern infrastruktur är ett incitament för handlarna att 
enbart interagera med ICA som leverantör. Handlarnas fokus på och lyhördhet till kund kan 
begränsas av det faktumet att värdekedjan ser ut som den gör. Handlarna behöver möta 
kunden på en individnivå för att tillfredsställa alla kunders önskemål och detta kan begränsas 
av denna uppdelning. Begränsningen ligger i inköpsprocessen, som en konsekvens av 
infrastrukturen, där ICAs ansvarsområde leverantörssäkring för 85 procent av varuinköpet kan 
begränsa handlarnas incitament till att vilja säkra egna leverantörer för att bättre möta 
kundens behov. Visserligen, svarar handlarna att 15 procent av sortimentet är vigt åt 
profileringen av butik; frågan är dock om 85/15 är rätt proportion utifrån kundbehovet. 
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5.4.2 Kompetensutveckling 

En faktor som är anmärkningsvärt är att trots att ICA förespråkar utbildning och 
kompetensutveckling inom organisationen tar ICA centralt ut en avgift för att handlarna och 
deras personal skall få genomföra utbildningar via ICA-skolan. Denna utbildning och 
kompetenshöjning motiverades även som en åtgärd för att stärka kundfokuset genom att de 
anställda skulle känna sig mer motiverade att tillhandahålla service till kunderna då de själva 
kände sig tillfredsställda och hörda i sin personliga utveckling. Kundfokuset skulle även 
stärkas på det viset att kunderna fick träffa en mer kompetent och kunnig personal då dessa 
genomfört utbildningarna i diverse områden.  

Att ICA centralt väljer att ta ut en kostnad för att anställda inom dennes organisation visar 
tecken på brist i kundfokus för verksamheten för att kunna höja egenvinning. Det faktumet att 
ICA centralt handlar på detta vis visar på en lucka av ledningens förståelse av 
kundförväntningar och standarden av servicen de erbjuder (Jadranka, 2006). Kunden kan 
förvänta sig att mötas av kunnig och kompetent personal, men eftersom ICA centralt väljer att 
inte satsa på att utveckla personalen i organisationen i dessa hänseenden kan det leda till att 
kunderna inte får det bemötande de förväntar sig. Däremot skall det nämnas att ICAs handlare 
har identifierat detta behov av kompetenshöjning samt de fördelar detta medför till 
kundfokuset. Detta är skälet till att handlarna väljer att satsa på utbildningar och 
kompetenshöjning trots kostnaderna detta medför. 

5.4.3 Kunders oförutsägbarhet 

ICAs handlare beskriver svårigheter med att förutse och kontrollera kundernas 
konsumtionsvanor. Detta eftersom en och samma kund kan handla varor ur premium 
sortimentet första dagen, för att handla varor från bassortimentet nästa dag. Därmed är det 
svårt, om inte omöjligt, att dela upp kunderna i olika segment baserat på konsumtionsvanorna. 
Även Axfood nämner denna oförutsägbarhet; att de har svårt att förstå vad kunden egentligen 
vill ha då denne kan säga att den vill ha en sak, bara för att sedan agera efter en annan. Denna 
oförutsägbarhet hos kund skapar en brist i kundfokus då det gör det omöjligt att förutse 
kundens önskemål och behov och därmed uppfylla dessa fullt ut. Detta kan ses som en lucka 
mellan kunders förväntan och de anställdas förståelse av denna förväntan (Jadranka, 2006). 

5.4.4 Kundinformation 

I Wikströms m.fl. (2010) rapport beskrev Axfood svårigheter med att samla in, bearbeta och 
tolka information om kunden. De visste helt enkelt inte vad kunderna egentligen vill ha. I 
vissa fall tog inte Axfood tillvara på de möjligheter som fanns för dem att samla in 
information (exempelvis direkt kontakt i butik, konsumentkontakt), i andra fall kände de att 
informationen som kunderna uppgav inte stämde överens med det de egentligen ville ha 
(Wikström m.fl., 2010).  

Dessa svårigheter som Axfood uppgav nämndes inte överhuvudtaget av ICA. Hos ICA 
presenterades flertalet kanaler för att kunna samla in information om kunderna och därmed 
skaffa sig en djupare förståelse för dem. Detta var någonting som det arbetades med 
kontinuerligt. ICA uppgav inga som helst problem med att tolka kundernas önskemål, dock 
nämnde de (precis som Axfood) att kunderna kunde ändra sina inköpspreferenser dag för dag 
och att det därför inte gick att förutse hur en kund skulle handla. För övrigt verkade ICA inte 
tycka sig ha svårigheter att förstå kund, snarare tvärtom.  
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Dock kan en del av svårigheten av kundens oförutsägbarhet härledas till trenders påverkan på 
kundens konsumtionsvanor. En trend kan påverka kundens konsumtionsvanor under en kort 
tid och är av den anledningen svår att upptäcka och använda för att tillgodose kundens behov. 
Detta kan ses som en brist i kundfokus då en lucka mellan ledningens uppfattning av 
kundförväntan och den faktiska kundförväntan uppstår (Jadranka, 2006).  

5.4.5 Prisuppfattning 

ICA har själva identifierat en brist i kundfokus, vilket är att kunderna uppfattar ICA som 
dyrare än vad de är. ICA vill erbjuda rätt varor till rätt pris, men svårigheterna att förutse 
kundernas önskemål skapar en eftersläpning i företagets kundfokus, vilket kan ge upphov till 
fel prisuppfattning hos kund. Därmed anser ICAs kunder att de inte får det värdet de önskar, 
trots att ICA tror sig erbjuda detta. Detta skapar en lucka mellan kundförväntan och 
ledningens uppfattning av vad kunden förväntar sig (Jadranka, 2006). 

Ett annat skäl som kan påverka kundernas "felaktiga" prisuppfattning om ICA kan bero på 
ICAs styrning för att få kunder att välja en produkt framför en annan. I vår undersökning 
nämnde en handlare att man kunde vägleda och “styra” kunden till att välja ett alternativ av 
varor framför ett annat, för att detta skulle gynna verksamheten, miljön etcetera. Detta visar 
prov på att ICA är medvetna om att de kan påverka sina kunder till att välja vissa saker och 
välja bort andra. I vilken utsträckning ICA använder sig av denna form av “kundfokusering” 
är svårt att veta grundat på denna undersökning, men medvetenheten om denna möjlighet 
finns inom verksamheten. Ivarsson (2005) nämner att om man ser kundfokusering från ett mer 
cyniskt perspektiv så handlar den till stor del om manipulation; att lyckas få kunderna att tro 
att de strategier man från verksamhetens sida använder sig av är ett resultat av kundernas 
önskemål.  

I tanken om att kunna styra kunden att välja en viss produkt över en annan finns aspekten om 
kundens upplevda värde. Ivarsson (2005) påtalar att hur värdefullt någonting egentligen är 
utgår helt ifrån vilket värde kunden upplever att det har. Att då kunna styra kunden att välja 
en produkt eller tjänst framför en annan kan betraktas som att kunna styra vad kunden ser som 
värdefullt. Dock har det påtalats hos ICA att kunderna anser dem vara dyrare än vad de är. 
Detta kan då bero på denna “styrning” av kunderna, då företaget styr kunderna att välja en 
vara eller tjänst som denne egentligen inte ser som värdefull men de ändå blir lockade att 
välja. Denna vara/tjänst har då egentligen inte det värde kunden önskar, vilket kan få kunden 
att uppleva att de betalat för mycket för någonting som egentligen inte är värt det; därmed 
anses ICA vara dyrare. 

5.4.6 Butiksprofil 

ICAs butiker är inriktade på att ge kunden en "mer-upplevelse", samtidigt som Axfoods 
Hemköp är på samma spår av att ge kunden "det lilla extra" så är Axfoods Willys ute efter att 
erbjuda kunderna låga priser. Axfood använder sig därmed av två olika former av 
konkurrenskraft, medan ICAs fokus är på att differentiera sig på marknaden. Frågan är då hur 
dessa inriktar återspeglar sig i fokus på kunden och dennes behov. ICA använder sig av en ren 
form av kundfokuserad verksamhet; för att kunna differentiera sig på marknaden så är detta 
nödvändigt (Institute of Management Accountants, 1996). Axfood däremot är splittrad; delvis 
vill de differentiera sig, delvis vill de erbjuda låga priser. Om företaget misslyckas med att 
tillhandahålla service som utlovat skapar detta en brist i kundfokus. Detta eftersom det då 
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uppstår en skillnad mellan tillhandahållen service och löftet om service kommunicerad ut till 
kund (Jadranka, 2006).   

5.4.7 Medarbetare 

ICA säger sig vara måna om att ha ett nära samarbete mellan ledningen, handlarna och de 
anställda. Dock kan detta ifrågasättas då det under undersökningens gång kom fram att inte 
samtliga handlare till någon större utsträckning tog del av medarbetarnas åsikter och idéer. 
Detta är innebär att ICA går med en enorm kunskapsförlust, då det är de anställda som arbetar 
närmast kunderna och därmed har en stor kunskap om dessa. Detta medför en skillnad mellan 
ledningens uppfattning och medarbetarnas uppfattning om kundförväntan, vilket i sin tur leder 
till brist i kundfokus (Jadranka, 2006). Största delen av kundkontakten går via personalen i 
organisationen. Att tillfredsställa kunden går därför ut på att ha en kundfokuserad kultur och 
att göra medarbetarna delaktiga i arbetet med värdeskapande för kund (Adebanjo, 2001). För 
att detta skall ske måste medarbetarna kunna göra sig hörda samt att deras åsikter och tankar 
kring arbetet med kundfokus måste tas i beaktan.  

ICAs handlare uppger att de har en stor personalomsättning, vilket kan påverka 
kompetensnivån inom organisationen. Detta kan påverka kundens relation på det viset att 
servicen till kund kan försämras avsevärt. En brist i kundfokus kan uppstå då det finns en 
skillnad mellan servicen som specificeras och förväntas av kund och den servicen kunden får 
mottaga (Jadranka, 2006). Denna personalomsättning påverkar verksamheten på flera nivåer 
och är något ICA måste komma till rätta med.  

5.4.8 Leverantörer 

Wikström m.fl. (2010) uppger att Axfood på många sätt har svårigheter med sina relationer 
till leverantörerna. Den mest utmärkande svårigheten är oförmågan att ha öppen 
kommunikation och informationsutbyte. Detta innebär att både Axfood och dess leverantörer 
undanhåller information från varandra; information som skulle kunna förbättra arbetet med 
värdeskapande för kund avsevärt. Att denna information hålls undangömd leder till att 
kundfokuseringen inte får den prioriteringen den bör ha och fungerar därmed inte optimalt 
(Wikström m.fl., 2010). Detta leder till att kundförväntan inte förmedlas genom hela 
värdekedjan, vilket i sin tur innebär att värdeskapandet för kund blir lidande och inte kommer 
att förse kunden med det värde denne förväntar sig. Detta i sin tur är en brist i kundfokus då 
kundens förväntan och upplevelse av tillhandahållen service inte överensstämmer (Jadranka, 
2006). 

ICA uppger inga sådana här svårigheter med leverantörerna. Detta kan dock bero på det 
faktumet att butikernas största leverantör är ICA centralt, som endast gynnas av att ha en 
öppen och kommunikativ relation med butikerna. Hur ICA centralt däremot upplever 
relationen och öppenheten med sina underleverantören kan inte bedömas utifrån denna 
undersökning. 

Ett skäl till oförmågan Axfood och dess leverantörer har att vara öppna med varandra beror på 
svårigheter att samarbeta då leverantörerna upplever att Axfood är i maktposition över dem. 
På Axfood vill man inte uttala sig om relationen på det viset, men nämner ändå att man är 
måna om att skydda kunderna och ser därför till att hålla konkurrensen uppe och priset nere 
(Wikström m.fl., 2010). Trots detta säger Axfood att de är intresserade av samarbeta med 
leverantörerna och genom detta kunna arbeta mer kundfokuserat och skapa en större 



Jasmine Hanna Carew, Zeckarias Ghebregiorgis & Victor Söderberg  Kundfokus inom Livsmedelsbranschen 

74 
 

kundförståelse. Detta försvåras dock av hemlighållandet och maktkampen parterna emellan. 
Axfood upplever dock att leverantörerna är mer öppna med andra, större aktörer på 
marknaden, såsom ICA. Detta spär på svårigheterna att samarbeta mellan parterna och 
därmed blir kundfokuset lidande. 
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6. Slutsatser, övriga reflektioner och förslag till fortsatta studier 

 
I det avslutande kapitlet ges en beskrivning av de slutsatser som författarna kommit fram till. 
Det efterföljs av en form av reflektion om arbetets applicerbarhet i verkligheten kontra den 
teoretiska utgångspunkten. Det avslutas sedan med förslag på fortsatta studier som 
ytterligare kan öka förståelsen för användningen av modellen och Value Chain. 

 

6.1 Slutsatser 

Utifrån detta arbete, med förstärkning från Wikströms m.fl. (2010) rapport, kan vi se att 
företag inom livsmedelsbranschen har starka ambitioner om att arbeta kundfokuserat. Dessa 
företag genomför undersökningar och andra informationsinsamlingsmetoder för att skaffa sig 
en större förståelse för kund, formar sin verksamhet för att underlätta för kund att finna och få 
med sig sin vara, utbildar personalen för att kunna erbjuda kunderna kompetent och 
kundorienterat bemötande, med mera.  Allt detta utförs för att differentiera sig från 
konkurrenterna och arbeta kundfokuserat. Utgångspunkten för en stor del av verksamheten är 
därmed att skapa värde för kund, men trots detta brister företag i detta på flera punkter. Hos 
ICA kunde det identifieras att de brast i detta vad gällde medarbetarna, kompetensutveckling, 
förståelse för kunders konsumtionsvanor samt i sortimentvalfriheten (inköpsprocessen). Hos 
Axfood hade Wikström m.fl. (2010) upptäckt brister med kundfokus i samarbete med 
leverantörer, i butiksprofileringen samt i inköpsprocessen. Orsakerna vi finner till dessa 
brister är till största del att kundfokuseringen hamnar i konflikt med företagets ekonomiska 
vinning samt i kundernas oförutsägbarhet. Kundernas oförutsägbarhet är det däremot svårt att 
göra någonting åt. 

Den egna ekonomiska vinningen för företag inom livsmedelsbranschen är av enorm vikt; det 
är en faktor som måste hållas i fokus för att överleva på marknaden överhuvudtaget. Jadranka 
(2006) uttrycker det som att de mest grundläggande intressena för att skapa kundfokus genom 
identifiering och anpassning, handlar om att skapa en långsiktig lönsamhetspotential. Det som 
skiljer framgångsrika företag från de mindre framgångsrika är att de redan har gjort ett unikt 
intryck i hjärtan och sinnen på sina konsumenter avseende sitt egna produkt- och tjänsteutbud. 
Jadranka (2006) menar att detta kontinuerligt förbättras genom flödet av verkliga och 
värdefulla kundorienterade värdeskapande aktiviteter, vilket avspeglas i form av ett större 
mervärde för kund. En positiv effekt av detta innebär fler lojala kunder som en logisk följd av 
ett företags insatser, vilket anses som ett av svaren till en långsiktig lönsam affärspotential. 
Detta lönsamhetsfokus måste hållas i kontrast till kundfokuset, där lönsamheten många 
gånger måste gå före värdeskapandet för kund. 

För att ett företag skall kunna vara långsiktigt konkurrenskraftig och kunna överleva på 
marknaden menar Nilsson m.fl. (2010) att det är nödvändigt att ha en balans mellan 
tillräckliga vinster, önskvärd tillväxt, attraktivitet för viktiga intressenter och 
förnyelseförmåga. Om inte en lyckad balansgång mellan dessa skapas minskar 
handlingsfriheten och intressenterna riskeras att förloras. Därav är det väsentligt för företag 
inom livsmedelsbranschen att upprätta kundfokus, men att detta inte får ske på bekostnad av 
potentiell vinst. Skälet till användandet av kundfokus i företagsverksamhet är att skapa värde 
för kunderna och därmed bibehålla långsiktiga relationer med dem. Däremot krävs det att se 
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till att satsningarna på kundfokus inte börjar kosta mer än vad företaget vinner på dem. För att 
i slutändan handlar verksamheten om att företaget skall gå med vinst. 

Ivarsson (2005) säger att om man ser kundfokusering från ett cyniskt perspektiv så handlar 
det till stor del om manipulation; att lyckas få kunderna att tro att de strategier man från 
verksamhetens sida använder sig av är ett resultat av kundernas önskemål. Detta innebär att 
verksamhetsutövningen inte alltid handlar så mycket om vad kunderna genuint önskar och 
värdesätter, utan mer om vad man från verksamhetens sida vill att kunderna skall föredra i 
syfte att öka produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Utifrån detta arbete kan vi inte låta bli 
att hålla med till en viss del; i egentlig mening handlar kundfokus till viss del om att främja 
verksamheten i ett större perspektiv och att ha ekonomisk vinning utifrån det. Detta innebär 
att om man kan styra kunderna att välja ett alternativ som är mer lönsamt för företaget, så gör 
man gärna det. Man skall komma ihåg att trots att det sägs att kunden är den styrande i 
relationen ledningen-anställda-kunden, så är det egentligen ledningen som styr verksamheten 
och vad de önskar generera med den (Ivarsson, 2005). 

Med detta sagt innebär det inte att man skall se kundfokus som enbart vinning för företag, 
utan det är även en enorm vinst för kunder. Att företag konkurrerar om och styr sin 
verksamhet för att bättre passa kunders önskemål och behov kan inte annat än gynna kunder. 
Detta kundfokus har en stor roll i företags verksamhet, vilket ger kunder en enorm makt att 
påverka företaget och dess verksamhet. Denna makt är inte någonting som ser ut att minska 
med tiden, snarare tvärtom. Med den oförutsägbarhet kunder ändå besitter kommer företag 
även i fortsättningen anstränga sig för att förstå dem bättre och försöka uppfylla deras behov 
och önskemål. Och detta kan kunder bara tacka och ta emot.  

6.1.1 Hur kan Value Chain som teori och modell användas för att identifiera 
värdeskapande aktiviteter, avseende kundfokus och konkurrenskraft, inom 
livsmedelsbranschen. 

Med hjälp av Value Chain som teori och modell har vi kunnat finna prov på värdeskapande 
aktiviteter inom livsmedelsbranschen inriktat mot kund. Detta värdeskapande har fokuserat på 
att samla kunskap om och tillfredsställa kundens önskemål och behov. Value Chain som teori 
har skapat en förståelse för hur värdeskapande inom en aktivitet kan se ut, samt hur dessa 
aktiviteter hänger ihop och skapar ett värdeskapande igenom hela kedjan. Value Chain 
modellen skapar en visuell bild av hur aktiviteter i en värdekedja kan se ut, vilket gör det 
lättare att identifiera i vilka aktiviteter man kan se närmare på för att finna värdeskapandet. 
Detta värdeskapande behöver inte vara av ett slag, utan värdeskapande kan komma i olika 
former. Ett exempel är kostnadsreducering, ett annat är effektivisering. Alla av dessa olika 
slag av värdeskapande kan användas för att skapa konkurrenskraft för det företaget som 
skapar dessa. Därmed är Value Chain användbar för att kunna finna värdeskapande i många 
olika former, vilka sedermera kan användas som konkurrenskraft.  

I denna undersökning ämnade vi att söka och identifiera värdeskapande för kund, med andra 
ord ett kundfokuserat värdeskapande, vilket vi kunde identifiera och analysera med hjälp av 
Value Chain och dess uppdelning av aktiviteter. Detta kundfokuserade värdeskapande 
användes av vårt undersökningsobjekt, ICA, som en viktig konkurrenskraft vilket de ämnade 
att utveckla och bli ännu bättre på.  Med hjälp av Value Chain kan de identifiera det 
kundfokuserade värdeskapandet de har idag samt se till att förbättra det på de områden där det 
brister. 
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Med detta sagt vill vi däremot poängtera att Value Chain inte enbart går att använda för att 
identifiera värdeskapande hos livsmedelsbranschen, utan det kan även användas i många 
andra branscher. Undersökning av det går däremot utanför detta arbetes ramar, och därför ser 
vi endast till livsmedelsbranschen och användandet av Value Chain inom den branschen.  

6.1.2 Hur går livsmedelsbranschen tillväga för att fokusera på kunden i värdeskapande 
aktiviteter. 

Värdeskapande processer för tjänsteföretag bör innehålla en klar uppfattning av kundens 
problem/behov/önskemål, en metod för insamling av dessa problem/behov/önskemål och 
interaktion mellan företag och kund för uppföljning och insamling av kundens uppfattning om 
erhållet värde (Porter & Kramer, 2011). I denna undersökning har vi använt oss av ICA som 
undersökningsobjekt och därmed representant för de sätt företag inom livsmedelsbranschen 
går tillväga för att fokusera på kunden i värdeskapandet. När det gäller ICA/handlarnas fokus 
på kunden har författarna den uppfattningen att organisationen arbetar gediget med detta. I 
värdekedjan har en uppdelning skett mellan ICA (den externa delen) och handlare (den 
interna delen) för att bättre anpassa primära och stödaktiviteter för att möta kundens önskemål 
och behov, med förbehåll för det faktiska nettovärdet av dessa aktiviteter. ICAs affärsidé om 
att göra varje dag lite lättare för kunden går hand i hand med handlarnas vision om att vara 
lokala världsmästare. Det väsentliga med detta är ICAs fokus på den indirekta interaktionen 
med kund, medan handlarnas uppgift ligger i det direkta mötet med kunden. Denna 
uppdelning kan skapa extra kostnader som exempelvis i fallen med handlarnas egna 
leverantörer, samt sätta upp ramar som begränsar handlarnas handlingsvillighet. Dessa extra 
kostnader skapar sämre marginaler på varor från egna leverantörer men förtydligar 
handlarnas/ICAs fokus på kund. Därmed är dessa “extra” kostnader nödvändiga för att kunna 
ge kunden det lilla extra, som bidrar till uppfattad värde hos kund samt tillfredsställer denne. 

ICAs arbete med hållbarhet och handlarnas arbete med att profilera sina butiker mot den 
lokala kunden ger ett fokus på samhällsnivå samt kundnivå, något som Shared Value betonar 
som förtroendeskapande aktiviteter. Av våra observationer kan det uttydas en vilja från 
handlarnas sida att vara lyhörda mot kunden och en medvetenhet om att denna lyhördhet är 
viktig för att butikens profil skall matcha kundens önskemål och behov. 

Arbetet med personalens kompetens genererar ett indirekt kundvärde. Personalens möjligheter 
att utvecklas inom organisationen är stora, ICA erbjuder sina medarbetare flertalet 
utbildningar som möjliggör personalens självförverkligande (mot en kostnad för handlaren). 
Personal som vill utvecklas inom ICA har stora möjligheter att göra så och detta leder till att 
anställda som är ambitiösa kan motiveras med detta som morot. Detta gynnar företaget då 
engagerad personal speglar företagets affärsidé bättre. Engagerad personal har en direkt 
påverkan på mötet med kund och därmed en indirekt påverkan på kundfokus.   

ICAs digitala system med KSM, Kundkompassen och Auto order i spetsen har som funktion 
att tillfredsställa kundens behov. I värdekedjan ligger fokuset på kund i ett förstadium där 
kundens önskemål och behov läses av innan varan/tjänsten kommer till butiken 
(Kundkompassen), i ett operationellt stadie där kundens köpbeteende läses av för att avgöra 
varan/tjänstens varaktighet/konkurrensförmåga (KSM) och tillgänglighet av behövd/önskad 
vara (Auto order). Detta ses av författarna som ett komplett system för att interagera med och 
fokusera på kund. En klar koppling mellan digitala system som KSM och interaktion med 
kund går att uttyda. Detta var något författarna på förhand inte trodde hade en så stor 
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betydelse i värdekedjan. Det är nu tydligt för författarna att de digitala systemen är kraftfulla 
stödaktiviteter för kundfokus och därmed värdeskapande för kund. 

Handlarna har ICA som leverantör på 85 procent av sina varor, detta kallas av handlarna för 
“basvaror”. Fördelarna med dessa basvaror är ett sortiment som uppfyller varumärket ICAs 
krav samt stordriftsfördelar som KSM, Auto order och pris. Allt detta skapar ett ömsesidigt 
värde för kund och butik. Handlarnas fokus på kund förtydligas dock med resterande 15 
procent av sortimentet där butiken kan profileras genom att med dessa 15 procent skapa en 
variation i sitt sortiment som är anpassat till den lokala kunden. Författarna anser att fokus på 
kund stärks genom detta arbetssätt och att butiken kommer sina kunder närmare. Dock, som 
tidigare nämnt, blir detta tveeggad om handlarnas incitament till att bättre profilera sin butik 
minskas med en förutbestämd 85/15 fördelning på sortiment eller en ökning av kostnader som 
tillkommer med skaffandet av egna leverantörer. 

De primära aktiviteterna har sitt fokus i hur handlaren vill profilera sin butik. En stor del av 
butikens profil är nischvarorna som handlaren köper in från externa leverantörer, vilket är 15 
procent av hela sortimentet. För övrigt behöver handlaren profilera sin butik genom butikens 
fysiska form, personal och i interaktionen med kund. Likt sortimentet är butikernas 
utformning till stor del överensstämmande. Handlarna arbetar med att framhäva butikens 
profil genom att försöka uppmärksamma nischvarorna genom placeringen av dessa varor. 
Personalens kompetens skall spegla butikens profil vilket gör att personalens spetskompetens 
bör ligga i det som profilerar butiken. Detta leder till att personalens interaktion med kund 
förmedlar profilen och skapar ett förtroende hos kund. Författarna tolkar arbetet med 
profilering av butik som högst kundorienterad och beskrivande för kärnprocesserna i 
handlarnas arbete med kundfokus. Målet med profilering av butik är inte kortsiktig lönsamhet 
utan att skapa ett förtroende hos kunden som är långsiktigt. 

Undersökningen påbörjades med ett citat från Solveig Wikström där professorn förklarar att 
livsmedelskedjorna har blivit bättre på att förstå sina kunders behov. Professorn menar vidare 
att det är en nödvändighet för företag att ta på sig “konsumentglasögon” på en marknad där 
det råder konkurrens (Satz 2014). Artikeln belyser konkurrenssituationen livsmedelskedjorna 
befinner sig i och professorn tar upp vikten av att kunna läsa av kundernas behov för att bättre 
skaffa sig konkurrensfördelar. En slutsats som kan dras efter genomförandet av denna 
undersökning är att rådande konkurrenssituation på livsmedelsbranschen i Sverige kräver just 
dessa “konsumentglasögon” samt att livsmedelsbranschens främsta aktör ICA arbetar gediget 
med att försöka läsa av kundens önskemål och behov i ett tidigt skede samt agera därefter. 

6.2 Övriga reflektioner 

I studien kom vi fram till att den generella modellen av Value Chain, presenterad i figur 1, 
kan ses som allt för generell för att vara praktisk användbar, vilket gör den mycket svårt att 
använda och applicera i verkligheten. Det generella i modellen är dock något som Porter 
(1998) benämner som en avsikt med modellen då en allt för specifik inriktning skulle leda till 
förlust av kärnaktiviteter i flera sammanhang. Dock är teorin i dagsläget svår för en novis 
person att omsätta direkt från teori till praktik. Detta understryks då författarna, som hade en 
längre tids studier inom ämnet, var tvungna att bryta ned modellen i mindre delar för att 
greppa alla dess olika element. Value Chains teoretiska generalitet är sålunda även det som 
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skapar dess komplexitet, både de avseende teoretiska aspekterna, såsom vid applicering av 
modellen i ett verkligt sammanhang. 

Den modell som Porter (1998) presenterade var utvecklad under en tid då inte så stort fokus 
låg hos kund. Den föreslagna modellen var därför anpassad till den massproducerade 
tillverkningsindustrin, där ett kundfokus var av underordnade karaktär. Detta har gjort att den 
faktiska teori som finns för Value Chain inte behandlar detta på ett välgrundat sätt för att 
kunna implementeras direkt i modellen. Modellen i sig skapar dock en möjlighet att på ett 
överskådligt sätt se till de olika aktiviteterna i värdekedjan. Detta är något som Fearne m.fl. 
(2012) identifierat, dock med insikten att involvera ett kundfokus till processen för att kunna 
skapa ytterligare värde. Under arbetets gång växte därför tanken fram om en omdefiniering av 
Value Chain modellen anpassad för livsmedelsbranschen. Value Chain i dess traditionella 
form missar en del värdeskapande aktiviteter som sker inom livsmedelsbranschen samt att den 
inte alltid betonar vilka som är de mer väsentliga aktiviteterna inom denna bransch. Med detta 
i åtanke vill vi presentera en möjlig Value Chain modell för livsmedelsbranschen på den 
svenska marknaden, där de fynd som kommit fram under denna undersökning framställs. I 
formandet av modellen var konkurrenskraft och kundfokus av stor vikt, då orsaken till 
omformandet av modellen var just för att kunna upptäcka dessa fenomen inom 
livsmedelsbranschen. Från ovanstående analys har följande figur 11 tagits fram för att på ett 
enklare sätt relatera de faktiska primära och stödaktiviteter som kan återfinnas inom 
branschen. 

 

Figur 11. Porters Value Chain modell anpassat efter livsmedelsbranschen. 

Källa: Egen anpassad bild utifrån Porters tidigare presenterade modell (figur 1). 

Strukturen på modellen är sålunda liknande som den tidigare presenterade modellen, med det 
stora undantaget att stödaktiviteterna “Kommunikation” och “IT” har lagts till. Skälet till att 
en omdefiniering av modellen var nödvändig är på grund av den stora betydelsen dessa 
aktiviteter har visat sig ha i ICAs värdekedja, som här står som en representant för 
livsmedelsbranschen. På otaliga sätt var kommunikation och IT viktiga inom ICAs 
verksamhet; där kommunikation mellan ICA och handlare, handlare och handlare, handlare 
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och anställda samt anställda och kund framställdes som enormt viktiga. Denna 
kommunikation skulle däremot inte vara möjligt utan IT, samt att IT på många sätt är en stor 
del av vad som får ICAs verksamhet att gå runt dag för dag. I Porters Value Chain hade dessa 
kategorier hamnat under “Organisationens infrastruktur” och “Teknologisk utveckling”, men 
denna undersökning visar att dessa delar är av alltför stor vikt för att bli underkategoriserade 
på det viset. Inom livsmedelsbranschen är “Kommunikation” och “IT” stora delar av 
verksamheten, därav behöver de få sin egen plats i verksamhetens värdekedja. 

Vid anpassning av modellen, enligt ovanstående, beaktades det empiriska materialet i 
samband med teorin. I enighet med Porter (1998) så bör modellen anpassas efter den nivån 
som värdekedjan är tänkt att anpassas på i relation till en organisations specifika aktiviteter 
inom den aktuella branschen. Den tidigare presenterade modellen kan sålunda betraktas som 
en förenkling av verkligheten, för att inte skapa en modell utefter en specifik bransch och 
därmed missa aktiviteter som kunnat vara avgörande för konkurrenskraft rent generellt. 
Genom att fokusera på livsmedelsbranschen som helhet har därför modellen följt den tidigare 
generella standarden för att modellen skall kunna användas så generellt som möjligt. Detta för 
att företag inom samma bransch kan ha en liknande produktion/processer vid en första 
anblick. Skulle det sedan granskas på djupet och analyseras, så kan själva värdekedjan skilja 
sig åt mer eller mindre. Att därför göra modellen mer generell istället för att enbart fokusera 
på undersökningsobjektet ICA, och göra om modellen specifikt för detta syfte, kan modellen 
även användas hos andra företag i identifierande av värdeskapande.  

6.2.1 Stödaktiviteter 

Stödaktiviteter är något som ofta ses som övergripande aktiviteter i en organisation (Porter, 
1998). Hos ICA kan det dock identifieras att detta är något som det arbetas med frekvent, 
både på individuell butiksnivå och i samarbete med koncernen för att skapa en slags spets i 
verksamheten. Detta är något som anses kan leda till ökad konkurrenskraft genom exempelvis 
kostnadsfördelar och hantering av informationsflödet från de olika aktiviteterna. Genom att se 
till den teoretiska definitionen av modellen i relation till den tidigare analysen upprättades 
följande definitioner för stödaktiviteter: 

Organisationens infrastruktur – är aktiviteter som kopplas till kvalitetssäkringar, 
finansiering, juridiska aspekter och ledning, både på koncern och butiksnivå. Här återfinns 
kvalitetssäkringar och märkningar som måste finnas med i koncernen men även specifika för 
enskilda butiker. Detta ses sålunda som organisationens skal från koncernnivå till butik och 
hur denna ser ut. 

Human Resource Management – är de aktiviteter som relateras till hur det arbetas med sin 
personal genom rekrytering, personlig utveckling/tillfredsställelse, ålder, utbildning och 
kompensation till anställda. Detta är något som kan relateras till både koncern och butiksnivå. 

Teknologisk utveckling och implementering – är aktiviteter som relateras till de använda 
tekniska aspekterna och processer inom butiken och på koncernnivå för värdeskapande 
aktiviteter. Här inkluderas även all utveckling och de kontrakt som skrivs för att skapa en 
transparens i organisationen för att kunna underhålla dessa delar. Exempelvis gemensamma 
kassasystem, CRM system (KSM i ICAs fall) som verktyg för att utveckla andra aktiviteter; 
exempelvis införandet av manuella diskar på butiksnivå efter undersökningar som gjorts 
genom slumpmässigt utvalda kunder och kärnkunder. 
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Inköp – är en funktion för inköp av varor och skapa ett sortiment för butiken och andra 
relaterade inköpsaktiviteter för värdeskapande. Något som kan ske på koncernnivå för att 
kunna skapa en gemensam bas av varor, kvalitetssäkra och skapa konkurrenskraft i form av 
inköpspris. Inköp kan även ske på lokal nivå för att exempelvis kunna göra specifika 
inriktningar mot vissa sortiment. 

Kommunikation – kommunikation mellan olika intressenter såsom ICA och handlare, 
handlare och handlare, handlare och anställda samt anställda och kund presenterades som en 
stor del av ICAs dagliga verksamhet. Denna kommunikation sker på alla nivåer av 
organisationen och är nödvändig för att verksamheten skall kunna fungera dag för dag.  

IT – IT är av största vikt i dagens samhälle, med ICAs verksamhet är det inget undantag. Att 
kunna kommunicera på de otaliga sätt som görs inom ICAs verksamhet samt att kunna ha det 
effektiva flödet av varor in och ut ur verksamhet är enbart möjliga tack vare IT. Den 
teknologiska utvecklingen skulle inte vara möjlig utan hjälp av IT. IT används på samtliga 
nivåer av organisationen men styrs främst av de högre nivåerna. 

6.2.2 Primära aktiviteter 

Målet med att analysera primära aktiviteterna är att aktivt skapa ett värde till varan som 
överstiger dess kostnad för att kunna skapa någon form av marginal. I livsmedelsbranschen 
ses detta dock inte alltid detta som det primära för just enskilda varor utan att summan av 
försäljningen visar en positiv marginal. Genom att se till den teoretiska definitionen av 
modellen i relation till den tidigare analysen upprättades följande definitioner för primära 
aktiviteter: 

Ingående logistik – detta är leveranser till butiken i form av varor från olika leverantörer och 
hur de hanteras avseende mottagning, lagerhållning och lagerstyrning av insatsvaror. Sålunda 
hur varan kommer in externt till butiken. 

Operationer – är hantering av varorna som skapar ett extra värde på varan inom butiken för 
kunden och hur denne hittar specifika varor. Detta kan göras genom exempelvis strategiska 
placeringar, utformning av butik, produktinformation, extrapris och påfyllnad av varor 
etcetera. 

Utgående logistik – är de aktiviteter som kopplas till att få till kund och hur denne enklast får 
med sig varan ut ifrån butiken. Faktorer som påverkar detta är butikens tillgänglighet både i 
form av placering samt service, bokningar av varor, olika handelssystem som e-handel och 
scannersystem. 

Marknadsföring och försäljning – är de aktiviteter som får kund att köpa varorna som val 
av marknadsföringskanal, erbjudanden, pris, rabattkort. Detta kan göras genom lokalt i butik 
genom demos av nya varor samt nationellt genom medier. 

Betjäning (Service) – är aktivitet som relateras till att betjäna kund. Det handlar om all 
expediering av kund, relaterat till personalen, både vid köp i butik och hantering av eventuella 
reklamationer av varor. 
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6.3 Förslag till fortsatta studier 

Studien har fokuserat på att undersöka hur identifiering av värdeskapande aktiviteter med 
fokus på kund kan genomföras i livsmedelsbranschen med hjälp av Value Chain. Här finns 
det än mer att undersöka i form av en fallstudie, då de olika aktiviteterna kan identifieras och 
granskas på plats. En sådan undersökning skulle kunna ge viktiga insikter som endast 
upptäcks av medarbetare eller deltagande för att se hur modellen skulle kunna utvecklas ännu 
mer. Då framförallt med avseende på de primära aktiviteterna och användningen av KSM 
systemet i praktiken, både hos kund och handlare. 

En annan faktor som hade varit intressant att undersöka är hur stor påverkan alla 
kundorienterade processer som identifierats med hjälp av Value Chain har på det faktiska 
resultatet i relation till en påverkan på kundnöjdheten. Detta hade kunnat studeras genom att 
ta en mer extern ansats där en enkätundersökning görs för att se till kundernas åsikter om hur 
detta påverkar deras köpbeteende och intryck. Genom en sådan undersökning skulle en 
tydligare bild ges av effekten externt och inte bara internt. Det är dock av författarnas åsikt att 
arbetet som görs internt i någon form resulterar till en påverkan externt eller i det dagliga 
arbetet med kund.  

I fortsatta studier hade det även varit intressant att se till om liknande studier skulle kunna 
genomföras i andra branscher inom tjänstesektorn, där kunden är av överordnande karaktär, 
och om kommunikation och IT aspekten även här skulle behöva förbättras avseende dess 
fokus. Om detta är fallet skulle den generella modellens relevans, gentemot dagens samhälle, 
kunna ifrågasättas. Det ökade fokuset på kommunikations och IT:s relevans inom värdekedjan 
har i denna studie undersökts i en relativt enkel organisation i livsmedelsbranschen; där en hel 
del olika kommunikations system och IT-system har integreras i flera olika aktiviteter. En 
fortsatt studie skulle sålunda kunna fokusera på kommunikation eller IT istället, för att 
utöka/bestämma dess specifika relevans för modellen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Frågeställning Intervju 1 och 2 

Hur ser värdekedjeprocessen ut - ett behov skapat av kund till leverans? Punkter att beakta är 
följande: 

 Ett behov skapas, hur ser denna kommunikation ut? Finns det någon form av CRM-
system? Finns det separata enheter i varje butik som behandlar detta? 

 Hur går val av leverantör till? Hur ser logistiken ut, dvs. samma för alla varor eller 
separata åkerier för olika varor? 

 Hur sker denna beställning? 
 Hur kommuniceras det att den nya varan finns i butik - både externt och internt? 
 Hur ser servicen ut i butiken? Kunden kommer in till kunden lämnar med varan i 

hand. 
 Utvärdering av ovanstående punkter? Mäts någon form av kundnöjdhet? 

Hur identifieras viktiga aktiviteter ur kundfokus perspektiv relaterat till ovanstående punkter? 

Vilka resurser finns till hands för att följa upp dessa aktiviteter? 

 Mänskliga 
 Fysiska 
 Finansiella 

Hur skapas en gemensam vision?  

 Hur ser denna struktur ut? 
 Hur dess kommunicering? Avser medarbetare samt de som besöker butiken - både 

Verbal- och Visuell kommunikation 

Hur ser ni på sociala behov (hållbar företagande)? 

 miljöpåverkan 
 naturresurser 
 mänskliga resurser 
 Certifieringar 

Är det möjligt att tillfredsställa dessa behov utan att förlora i produktivitet/lönsamhet? 

Hur skapas ett sådant ömsesidigt värde? 

 Mellan kund och butik 
 I hela leveranskedjan (första punkten) 

Följdfrågor om ett CRM system finns: 

Vad betyder CRM för er och hur integrerar ni det i ert arbete? 

Sköts detta endast centralt eller kan ni påverka på lokal butiksnivå? 

Hur arbetar ni med CRM för att öka kundfokuset? 
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Kan era verktyg användas för att förbättra detta än mer? Exempelvis användande av ICA 
korten. 

 Databas för att specificera specifika produkter för specifika butiker. 
 Erbjuda kunderna specifika erbjudande tidigare i värdekedjan? 
 Styra mängden varor efter behov t.ex. vid högtider eller specifika varor för specifikt 

område.  
 Kopplas en kunds köpbeteende med riktad information till kund från lokal butik? 

Bilaga 2. Frågeställning Intervju 3 – Butikschef 
 Vad har du för titel och vad är dina arbetsuppgifter? 
 En kund som söker en vara i er butik vad har kunden för hjälpmedel för att hitta 

varan? 
 Om kunden inte hittar sin vara hur finns personalen till hands? 
 Personalen på golvet, vad är deras arbetsuppgifter? 
 Hur är det med tillgängligheten finns varorna alltid på hyllorna? 
 Hur underlättar ni för kunden att ta sig ut från butiken, t.ex. vid kassan och kassakön? 
 Hur hanteras missnöjda kunder som vill reklamera en vara? 

 


