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Förord 

Under vårterminen 2009 påbörjade vi vår sista uppsats, magisteruppsatsen. Många varma 

och soliga dagar har vi suttit inomhus med ett mål i sikte och motiverat varandra till att 

fortsätta skriva. Perioden har många gånger inte varit lätt men väldigt lärorik och givande. 

Vi vill ta tillfället i akt att inleda uppsatsen med att tacka alla personer för deras bidrag till 

denna undersökning. Först och främst vill vi tacka alla de medarbetare från ICA som tog sig 

tiden att delta i vår undersökning. Vi vill även tacka våra handledare Hervé Corvellec och 

Birgitta Olsson för vägledning och inspiration under arbetets gång.  

 

 

Tack! 

Andrea Eriksson, Linnéa Abramsson, Åsa Petersson 
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Sammanfattning 

Titel: Inköp av ekologiska frukter och grönsaker 

Ämne: SMTX07  

Nivå: Magisteruppsats 

Författare: Andrea Eriksson, Linnéa Abramsson, Åsa Petersson 

Handledare: Birgitta Olsson, Hervé Corvellec 

 

Frågeställningar:  

 Vilka faktorer påverkar inköparen vid inköp av ekologiska frukter och grönsaker och 

hur påverkar de inköpsprocessen? 

 Hur ser inköparens planerade beslut ut i jämförelse med de faktiska besluten?  

 

Syfte: Ändamålet med denna uppsats är att undersöka hur ett svenskt livsmedelsföretag 

hanterar sina inköp av ekologiska frukter och grönsaker samt identifiera de faktorer som 

påverkar inköpsbeslutet utifrån ett inköparperspektiv. Vidare avser vi att följa upp inköparens 

planerade beslut med de faktiska resultaten i butik.  

Metod: Undersökningen är intervjubaserad. Intervjuerna används för att förstå och analysera 

inköparens resonemang kring inköpsprocessen och inköpsbeslutet. Metodverktyget 

observation används för att komplettera det empiriska materialet. Observationerna används på 

ett kvantitativt sätt då vi utifrån ett strukturerat observationsschema samlar in data.  

Teoretiskt perspektiv: Utifrån litteratur kring inköpsfunktionen och dess process tillämpas en 

inköpsbeslutsmodell för att redogöra för de faktorer som påverkar processen och beslutet. 

Tidigare studier av livsmedelsbranschen och detaljhandelsbranschen appliceras i denna 

kontext. 

Resultat: Utifrån den valda teoretiska utgångspunkten och det empiriska materialet kan vi se 

tendenser på att inköpsprocessen och beslutet för inköp av ekologiska frukter och grönsaker är 

komplex. Inköparen påverkas huvudsakligen av faktorerna; konsumenten, inköparens 

egenskaper, produktkvaliteten, leverantören och certifieringen. Inköparen bör använda sig av 

tillvägagångssättet decide as you go för att anpassa inköpsprocessen efter den specifika 

situationen.  

 

Nyckelord: inköpsfunktion, inköpsprocess, inköpsbeslut, ekologiska frukter och grönsaker  
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Abstract 
 
Title: Purchasing of organic fruits and vegetables 

Course: SMTX07 

Level: Master of Science thesis 

Author: Andrea Eriksson, Linnéa Abramsson, Åsa Peterson  

Advisors: Birgitta Olsson, Hervé Corvellec 

 

Problem :   

- Which factors influence the buyer when purchasing organic fruits and vegetables and 

how do they affect the buying process? 

- How does the intended buying decision appear compared with the actual decision? 

 

Purpose: The purpose of this paper is to analyze how a Swedish grocery retailer manage their 

purchasing of organic fruits and vegetables. This paper intends to identify the factors that 

influence the buyer in the buying process and compare the intended decision with the result of 

the actual buying decision. 

 

Method: Our paper is based on empirical data collected through interviews and observations. 

The interviews help us to get a better and deeper understanding of the buying process while 

our observations help us to analyze the result of the buying decision in the stores. 

 

Theory: To be able to fulfill our purpose we have examined theories regarding the buying 

function and process. We have also used former studies of the retail and grocery industry that 

we have applied to this context. 

 

Conclusion: Our results show that the retailers buying process for organic fruits and 

vegetables is rather complex. The buyer is influenced by factors such as the consumer, 

characteristics of the buyer, product quality, supplier and organic certification. Since the 

grocery buyer have to make constant decisions we suggest that the buyer should use a ”decide 

as you go” approach to adjust the buying process to the specific situation.  

 

Keywords: Buying function, buying process, buying decision, organic fruits and vegetables. 
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 1. Inledande del 

 
I detta avsnitt ges en presentation av undersökningens valda forskningsområde där vi börjar 

med en problematisering av forskningsområdet och varför undersökningen är aktuell och av 

intresse för läsaren. Vidare presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. Avsnittet 

avslutas med disposition och definitioner på viktiga begrepp som kommer att behandlas i 

uppsatsen. 

 

 1.1 Introduktion och problembeskrivning 

En man höjer högra armen högt upp i skyn och tar ett kraftfullt slag med macheten som 

hugger ner de omogna bananerna. Mannens händer och ansikte är så slitna och mörka att 

man inte vet om det är från solens starka strålar eller dammet från den uttorkade jorden. 

Efter en lång arbetsdag fylls flaket med bananer som transporteras till närmaste flygplats. 

Några timmar senare har de gröna bananerna från den sydamerikanska mannens odling 

anlänt på svensk mark. Innan solen stigit upp åker flera lastbilar efter varandra på de 

nästintill tomma motorvägarna. Lagerarbetarna i Helsingborg väntar på dagens leverans och 

gör plats i lokalen för bananerna och andra frukter som transporterats från sydligare 

breddgrader. När bananerna väl är på plats paketeras de för att slutligen fylla butikens hyllor 

i frukt- och grönsaksavdelningen. Kundvagnen skramlar mellan butikens väggar när en kund 

går igenom frukt- och grönsaksavdelningen. Kvinnan parkerar kundvagnen och tar några 

bananer som nu är gula och mogna och lägger dem i kundvagnen för att fortsätta sina 

dagliga inköp. Hon stannar och slänger en blick på hyllan bredvid där hon upptäcker de 

ekologiskt odlade bananerna. Utan tvekan byter hon ut bananerna i kundvagnen mot de 

ekologiska. Lättad över att ha funnit ekologiska bananer fortsätter kvinnan till 

mejeriavdelningen och reflekterar inte över vilket arbete som ligger bakom bananens väg från 

den ekologiska odlingen till butiken. Bananens långa resa från den ekologiska odlingen till 

slutkonsument har nått sitt mål.  

 

Efterfrågan på ekologiska livsmedel har ökat betydligt de senaste åren i takt med att 

konsumenterna har blivit alltmer hälso- och miljömedvetna. Butikernas ekologiska utbud ökar 

också kraftigt men trots detta fyller det idag inte konsumenternas behov. En av anledningarna 

till att det ekologiska utbudet inte växer i samma takt som efterfrågan är att det tar två år att 
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omvandla en konventionell odling till en ekologisk odling. 1 En annan orsak är om odlarna 

anser att det är lönsamt att ställa om produktionen då det tar tid, har en lägre 

omsättningshastighet och ett högre svinn än en konventionell odling. 2 Detta bidrar till att 

ekologiska produkter har ett högre pris än de konventionellt odlade. 3 Däremot säger de 

svenska konsumenterna att de är villiga att betala mer för ekologiska produkter 4 då 

försäljningen gick upp med 48 procent år 2008 och beräknas fortsätta stiga under år 2009.5 

För att leverantörerna ska kunna säkerställa att deras produkter är ekologiska utgår många av 

dem från tredjepartscertifiering som exempelvis KRAV och EU-Blomman. Detta underlättar 

även för konsumenterna som utifrån certifieringen kan kontrollera att produkten är ekologiskt 

odlad.6 

 

Inköpsfunktionen har fått ett allt större utrymme inom företag då man har insett dess 

betydelse för företagets möjligheter att skapa konkurrensfördelar och vinst. Detta har lett till 

att inköparnas tidigare låga status har ökat och deras roll har uppmärksammats alltmer.7 

Inköparen måste dagligen ta en mängd snabba beslut utifrån bristfällig information då 

inköparen inte säkert kan veta hur kundernas efterfrågan kommer att se ut nästa dag eller 

nästa vecka. Detta innebär att inköparen måste vara effektiv och flexibel vid beslutsfattande. 8 

 

För att frukter och grönsaker ska få definieras som ekologiska måste de komma från odlingar 

där man inte har använt kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade 

                                                 
1
KRAVs hemsida. Tillgänglig: <http://www.webfinanser.com/nyheter/?id=139876>. (Läst: 2009.05.04); 

Tjärnemo, H. (2001). Eco-Marketing & Eco-Management. Studentlitteratur: Lund. Sid. 5; Bohlen, G. M. et al. 

(1996). The link between green purchasing decisions and measures of environmental consciousness. European 

Journal of Marketing. Sid. 35; Winter, C. (2009). Rapport: Kontroll och certifiering av ekologiska produkter. 

Fjärde upplagan. Jordbruksverkets hemsida. Tillgänglig : 

<//www.sjv.se/download/18.57e8fec212032d19d7880001235/P7-1%E2%80%93b+Kontroll.pdf>. (Läst: 

2009.04.20). 
2
KRAVs hemsida: www.krav.se. Tillgänglig : <http://www.krav.se/sv/Hem/Arkiv-senaste-

nyheter/?item_id=273006 Glädjande siffror från KRAV>. Läst: (2009.04.25); Intervju med Mats Jacobsson, 

inköpschef av grönsaker. (2009.04.15).  
3
 Livsmedelssveriges hemsida. Tillgänglig: <http://www.livs medelssverige.org/ekologiskmat/ny_priset.cfm>. 

Läst: (2009.05.01). 
4
SIFOs hemsida. Rapport: Callius, P. Den nya miljökonsumenten. Tillgänglig: 

<http://www.sifomedia.se/Public/Corporate/Reports/Index.aspx>. (Läst:2009.05.20). 
5
KRAVs hemsida. Tillgänglig: <http://www.krav.se/sv/Hem/Senaste-notiser/?ep_id=1149>. (Läst: 2009.05.20). 

6
 Winter, C. (2009). Rapport: Kontroll och certifiering av ekologiska produkter. Fjärde upplagan. 

Jordbruksverkets hemsida. Tillgänglig : <//www.sjv.se/download/18.57e8fec212032d19d7880001235/P7-

1%E2%80%93b+Kontroll.pdf>. (Läst: 2009.04.20). 
7
 Gadde, L-E. & Håkansson, H. (1998). Professionellt inköp. Studentlitteratur: Lund. Sid. 7-8, 35. 

8
 McGoldrick, P. (2002). Retail Marketing. Second Edit ion. McGraw-Hill Education: New York. Sid. 282. 

http://www.webfinanser.com/nyheter/?id=139876
http://www.sjv.se/download/18.57e8fec212032d19d7880001235/P7-1–b+Kontroll.pdf
http://www.krav.se/
http://www.krav.se/sv/Hem/Arkiv-senaste-nyheter/?item_id=273006
http://www.krav.se/sv/Hem/Arkiv-senaste-nyheter/?item_id=273006
http://www.livsmedelssverige.org/ekologiskmat/ny_priset.cfm
http://www.sifomedia.se/Public/Corporate/Reports/Index.aspx
http://www.krav.se/sv/Hem/Senaste-notiser/?ep_id=1149
http://www.sjv.se/download/18.57e8fec212032d19d7880001235/P7-1–b+Kontroll.pdf
http://www.sjv.se/download/18.57e8fec212032d19d7880001235/P7-1–b+Kontroll.pdf
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organismer vid odling.9 Att frukterna och grönsakerna inte är kemiskt besprutade medför att 

de inte har en lika stark motståndskraft mot störningar såsom oväder och skadedjursangrepp 

vid odling. Denna känslighet innebär också att de kräver extra varsam transport och hantering 

då de lätt kan få skador. Majoriteten av de ekologiska frukterna och grönsakerna har även en 

kort hållbarhet vilket begränsar tiden för lagring och transporten. Faktorer som dessa 

komplicerar inköpsprocessen för inköpare av ekologiska frukter och grönsaker. Bland annat 

är det svårt att beräkna hur stora odlarnas skördar kommer att bli eller hur stor del av 

produkterna som kommer ut i butiken.10  

 

Då Sverige inte har ett fördelaktigt klimat för att odla ekologiskt är det svårt a tt erbjuda 

konsumenter ett brett och varierat utbud av ekologiska frukter och grönsaker året runt. Detta 

skapar en problematik för inköparna inom ett livsmedelsföretag som vill tillhandahålla sina 

kunder denna möjlighet.11 Det innebär att livsmedelsföretag importerar ekologiska frukter och 

grönsaker i olika utsträckning beroende på säsong. Vid import av ekologiska frukter och 

grönsaker skapar transport och leverantörens geografiska läge en problematik för inköparen 

eftersom de kan medverka till att produktens miljövänlighet kan ifrågasättas. Ett exempel på 

en sådan problematik är när den ekologiska produkten är odlad på ett miljövänligt sätt men 

har färdats tusentals mil innan den når butiken.  

 

Denna problematik finner vi intressant och vi har därför valt at t titta närmare på hur 

inköpsfunktionen inom ett svenskt livsmedelsföretag hanterar inköp av ekologiska frukter och 

grönsaker. ICA är den största aktören på den svenska livsmedelsmarknaden och erbjuder sina 

kunder ett ekologiskt sortiment där målet är att erbjuda ett ekologiskt alternativ inom varje 

produktavsnitt. Vi anser att det skulle vara intressant att titta på den största aktören på 

marknaden som aktivt arbetar med att utveckla det ekologiska sortimentet. 12 Vi vill med 

denna undersökning ta reda på vilka faktorer som påverkar inköpare av ekologiska frukter och 

grönsaker och de planerade besluten kommer att jämföras med resultatet i butik.  

 

                                                 
9
 Jordbruksverkets hemsida. Tillgänglig: 

<http://www.sjv.se/amnesomraden/vaxtmiljovatten/ekologiskproduktion.4. 7502f61001ea08a0c7fff1187.html>. 

(Läst 2009.05.04).     
10

 Intervju Mats Jacobsson, Inköpare. (2009.04.15).  
11

 Eastham, J. F. et al. (2001). Food Supply Management: Issues for the hospitality and retail sectors. Oxford: 

Butterworth-Heinemann. Sid. 38. 
12

 Mats Jacobsson. (2009.04.15). 

http://www.sjv.se/amnesomraden/vaxtmiljovatten/ekologiskproduktion.4.7502f61001ea08a0c7fff1187.html
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Det finns omfattande forskning kring inköpsfunktionen och ekologiska produkter. Däremot 

finns det inte mycket forskning om inköpsprocessen av ekologiska livsmedel och vi vill med 

denna uppsats bidra till att utforska detta område. Vi väljer att fokusera på den process som 

inköparen går igenom vid inköp av ekologiska frukter och grönsaker på ett livsmedelsföretag. 

Genom att använda teorier och litteratur kring inköp och inköpsprocessen kommer vi att 

utnyttja befintlig kunskap för att generera nya rön inom fältet för inköp av ekologiska 

produkter i livsmedelsbranschen. 

 

 1.2 Uppsatsens syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett livsmedelsföretag hanterar sina inköp av 

ekologiska frukter och grönsaker. Med hjälp av två frågeställningar avser vi att besvara syftet. 

Undersökningen vill öka medvetenheten hos inköpare av ekologiska frukter och grönsaker 

kring hur de identifierade faktorerna påverkar inköpsprocessen.  

 

 1.3 Frågeställningar 

 Vilka faktorer påverkar inköparen vid inköp av ekologiska frukter och grönsaker och 

hur påverkar de inköpsprocessen? 

 Hur ser inköparens planerade beslut ut i jämförelse med de faktiska besluten? 

  

 1.4 Val av studieobjekt 

Vi valde att undersöka inköpsprocessen av ekologiska frukter och grönsaker med 

utgångspunkt i Sveriges största livsmedelskedja, ICA Sverige, där undersökningens empiriska 

material har hämtats. ICA har hälften av marknadsandelarna på den svenska 

livsmedelsbranschen13 och de erbjuder sina kunder ett brett sortiment av ekologiska produkter 

däribland frukter och grönsaker. På senare tid har ICA starkt profilerat sina ekologiska 

produkter med en storsatsning på det egna varumärket I Love Eco vilket visar på att de följer 

samhällets utveckling. ICA säger att: ”På ICA går ett medvetet miljöarbete och ett starkt 

samhällsengagemang hand i hand med långsiktig lönsamhet”.14 Det inspirerade oss till att 

                                                 
13

 Stockholm TT. Svag krona ger dyrare mat. Tillgänglig : 

<http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2910361.svd>.  (Läst: 2009.05.03).  
14

 ICAs hemsida. Tillgänglig: 

<http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=om_ica_dynamic&viewid=1419833&showMenu=om_ica_0_

1>. (Läst: 2009.03.24). 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2910361.svd
http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=om_ica_dynamic&viewid=1419833&showMenu=om_ica_0_1
http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=om_ica_dynamic&viewid=1419833&showMenu=om_ica_0_1
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studera hur man på ICA hanterar olika faktorer vid inköp av ekologiska frukter och grönsaker. 

Att ICA är en samarbetspartner till Institutionen för Service Management gav oss en bra 

förutsättning för vårt arbete med uppsatsen då vi kunde få kontakt med företaget via 

institutionen.  

 

Vi anser att ICA är intressant att studera eftersom deras inköpsfunktion inte är helt 

centraliserad då företaget består av fria handlare som äger och driver sina egna butiker. (Se 

bilaga 1, Företagspresentation ICA Sverige). Detta innebär att butikerna själva kan ta in 

produkter från fristående leverantörer istället för de ICA centralt erbjuder. ICAs inköpare 

måste på så sätt erbjuda ett bredare sortiment och ett bättre erbjudande för att bli butikens 

första val vid inköp. Genom stora volymer och säkerställande av kvalitet kan ICA centralt 

erbjuda sina butiker god kvalitet till konkurrenskraftiga priser. 15 För att ICA ska kunna nå sitt 

mål om att erbjuda ett ekologiskt alternativ inom varje produktavsnitt måste butikerna köpa in 

från det ekologiska sortimentet, det ICA kallar för ett brett och djupt sortiment.  

 

 1.5 Avgränsningar 

På grund av begränsad tid och resurser avgränsas undersökningen utifrån tre delar; teori, 

metod och studieobjekt. Undersökningen tar sin utgångspunkt i en inköpsfunktionell ansats 

där vi avser att studera inköpsprocessen och inköpsbeslutet. Uppsatsen kommer alltså att 

behandla inköparens egna tankar och resonemang kring inköpsprocessen och besluten inom 

ett livsmedelsföretag. Detta innebär att undersökningen inte kommer att följa inköpsprocessen 

och besluten i praktiken utan snarare baseras på inköparens uttalanden och slutresultatet i 

butik. Vi menar att det är intressant att fokusera på inköparen inom livsmedelsbranschen 

eftersom inköparens betydelse har uppmärksammats i allt större utsträckning. Vidare har 

sortimentet av ekologiska produkter ökat inom livsmedelsbranschen i Sverige och fler företag 

väljer att marknadsföra sitt ekologiska sortiment. Med hjälp av erkända teoretiker inom 

litteraturen för inköpsfunktionen och inköpsprocessen använder vi McGoldrick, Van Weele, 

Varley och Kotler som grund i vår undersökning. Vidare används ett flertal artiklar inom 

området som huvudsakligen tar sin utgångspunkt i detaljhandelsbranschen och 

livsmedelsbranschen.  

 

                                                 
15

 ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008. Sid. 9.  
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Uppsatsens andra avgränsning innebär att vi tillämpar litteratur och teori för att undersöka ett 

svenskt livsmedelsföretag. Vi kommer endast att titta på ICA och inte jämföra med några 

andra aktörer inom livsmedelsbranschen. På grund av undersökningens omfattning har vi valt 

att endast fokusera på hur inköpsfunktionen på ICA fungerar för att få en fördjupad bild av 

inköpsprocessen utifrån flera inköpare inom samma enhet.  

 

Slutligen avgränsade vi uppsatsen genom att enbart samla in undersökningens empiriska 

material med hjälp av metodverktygen intervju och observation. Undersökningen avser att 

studera inköpsfunktionen och inköpsprocessen utifrån inköparens synvinkel där intervjuer är 

den huvudsakliga metoden i uppsatsen. Observationer används i ICAs butiker som 

komplement till intervjuerna för att kontrollera det faktiska resultatet av intervjupersonernas 

uttalanden. Vi kommer att avgränsa oss till att genomföra tio observationer som ska ge en 

inblick i hur ett butikssortiment i olika ICA-butiker kan se ut utifrån det undersökta 

närområdet Lund och Helsingborg. Metodböckerna av Kvale och Trost används främst som 

underlag när vi redogör för våra intervjuer medan Bryman och Halvorsen används vid 

struktureringen av våra observationer.  

 

 1.6 Definitioner  
EU-Blomman: är EU:s gemensamma europeiska miljömärke och den har samma funktion 

som det nordiska miljömärket Svanen. Specifika nationella myndigheter i respektive EU-land 

har rätt att, efter ansökan från företaget, dela ut symbolen till produkter och tjänster. Olika 

produktgrupper har fastställda kriterier. De första produktgruppskriterierna lanserades år 1993 

och idag kan EU-Blomman delas ut i sju olika produktområden och 28 olika 

produktkategorier. EU-Blomman säkerställer att produkterna har granskats från råvara till 

avfall och uppfyller de fastställda kriterierna på miljö, hälsa och funktion. Den säkerställer 

även att tillverkningen har genomgått diverse tester som krävs för att produkterna ska uppfylla 

kraven. I Sverige ansvarar Svenska Industrins Standardiseringskommission (SIS) 

Miljömärkning AB för EU-Blomman.16  

 

KRAV: står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Bra miljö innebär att 

kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer inte får användas 

                                                 
16

Svanens hemsida. Tillgänglig: <http://www.svanen.nu/SISMABDocs/EU_blomman_webb_sv.pdf>. (Läst: 

2009.04.08). European Union Eco-Labels hemsida. Tillgänglig: 

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm>. (Läst: 2009.05.19). 

http://www.svanen.nu/SISMABDocs/EU_blomman_webb_sv.pdf
http://www.svanen.nu/SISMABDocs/EU_blomman_webb_sv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
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vid odling. I god hälsa ingår faktorer som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande genom 

vetskapen att man bidrar till miljön när man konsumerar KRAV-märka livsmedel. Även 

faktorer som arbetsvillkor och sociala förhållanden ingår i KRAV-märkningen. Produkter som 

är KRAV-märkta är kontrollerade och certifierade i hela kedjan från råvara till färdig produkt. 

Kontrollanter skickas ut minst en gång per år för att säkerställa att produktionen sker enligt 

KRAVs regler. Därefter sker kontroll i alla led från lantbruk, via förädling och distribution. 17 

 

Ekologiskt enligt ICA: innebär att produkten är odlad och producerad enligt 

tredjepartsorganen KRAVs, Debios eller EU-ekologiskt. Den lägsta nivån för ekologiskt 

enligt dessa tredjepartsorgan innebär att produkterna måste odlas utan kemiska 

bekämpningsmedel och handelsgödsel.18  

 

 1.7 Disposition av uppsatsen 

Vi börjar i första avsnittet med att introducera 

läsaren för uppsatsens forskningsområde och  

problematik samt syfte och frågeställningar.  

Därefter har vi en kort beskrivning av  

återkommande definitioner och avslutar med  

källkritik för att redogöra för läsaren huruvida  

de valda källorna är användbara.  

 

I uppsatsens andra avsnitt beskriver vi de valda 

forskningsmetoderna och hur insamlingen av  

det empiriska materialet har genomförts. Den  

teoretiska ramen presenterar de grundläggande  

teorierna och de modeller som vi har använt  

som ett underlag för vår undersökning.  

 

I uppsatsens fjärde avsnitt redovisar vi resultaten  

från det empiriska materialet och analyserar dem  

i relation till undersökningens teoretiska  

                                                 
17

 KRAVs hemsida. Tillgänglig : <http://www.krav.se/sv/Om-KRAV>. (Läst: 2009.04.08). 
18

 ICAs hemsida. Tillgänglig: <http://www.ica.se/file_arch ive/pdf/2008ICA_Arsredov_SVE_slutlig.pdf >. (Läst: 

2009.05.04). 

1. Inledande              
         del 

 

  2.  Metod 

3. Teoretisk       

        ram 

4. Avhandlande    
            del 

/Downloads/%20http:/www.krav.se/sv/Om-KRAV/
/Downloads/%20http:/www.ica.se/file_archive/pdf/2008ICA_Arsredov_SVE_slutlig.pdf
/Downloads/%20http:/www.ica.se/file_archive/pdf/2008ICA_Arsredov_SVE_slutlig.pdf
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utgångspunkt och avslutar sedan med våra slutsatser 

från analysen. I uppsatsens femte och sista  

avsnitt för vi en diskussion kring resultatet och  

vilken innebörd det har för forskningsområdet.  

Avslutningsvis presenterar vi våra reflektioner kring  

undersökningens arbetsgång och resultat.

5. Avslutande del 
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2. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att ge en kort presentation av uppsatsens valda metodverktyg för 

läsaren. Vi redogör för de två valda metoderna, intervju och observation, varför vi har valt 

dem samt hur vi har gått tillväga när vi har samlat in det empiriska materialet. Vi avslutar 

med en diskussion kring undersökningens validitet och reliabilitet samt källkritik.  

 

2.1 Forskningsmetod 

Med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöker vi inköpsprocessens viktiga beståndsdelar vid 

inköp av ekologiska frukter och grönsaker. Intervjuerna ger oss en större och djupare 

förståelse genom mer innehållsrika och komplexa svar och kan hjälpa oss att analysera 

inköparnas resonemang och tankesätt av processen och dess viktiga faktorer.19 Genom att 

använda sig av detta metodverktyg blir det insamlade materialet subjektivt eftersom 

intervjupersoner utgår från sitt eget perspektiv. För att minska risken för att undersökningen 

blir subjektiv har vi genomfört ett flertal intervjuer som ger oss möjlighet att finna liknande 

mönster och begrepp i intervjuerna. Intervjumetoden är i grunden ett samtal som har använts 

sedan långt tillbaka i tiden för att inhämta information och kunskap. Däremot finns det olika 

former av samtal där den forskningsintervju som vi använder oss av är ett samtal som har en 

annan frågeteknik och utgår från förutbestämda teman. 20 Vi har valt att intervjua ett antal 

medarbetare på ICA Frukt & Grönt AB samt två frukt- och grönsaksansvariga i två olika 

ICA-butiker som vi presenterar i stycket 2.4 urval. Intervjuerna kommer att kompletteras med 

strukturerade observationer i utvalda ICA-butiker för att följa upp intervjupersonernas 

uttalanden eftersom människors handlingar kan skilja sig från vad de säger och hur de agerar. 

På så sätt ökar vi undersökningens tillgång på information och dess tillförlitlighet. 21  

 

Observationer är ett verktyg som ofta används när undersökningen har för avsikt att analysera 

människors beteenden.22 Eftersom människor har en tendens att säga en sak men göra en 

annan ger observationerna oss en möjlighet att kontrollera inköpsprocessens resultat. 23 Vår 

undersökning avser att redogöra för inköpsbeslutets resultat i butik och därmed inte för hur 

                                                 
19

 Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur: Lund. Sid. 15-16. 
20

 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun . Studentlitteratur: Lund. Sid. 15. 
21

  Gummesson, E. (2000). Qualitative Methods in Management Research . Sage: Thousands Oaks, Calif.  

  Sid. 30-32. 
22

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: Malmö. Sid.173; Halvorsen, K. (1992). 

Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur: Lund. Sid. 83. 
23

 Bryman, A. (2002). Sid. 173; Halvorsen, K. (1992). Sid. 83.  
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besluten tas. Genom att jämföra intervjupersonernas uttalanden med frukt- och 

grönsakssortimentet i butik identifierades två variabler. Kriteriet för de valda variablerna var 

att de skulle vara möjliga att kontrollera i butik. Den första variabeln var närvaron av ett 

ekologiskt alternativ i de valda produktavsnitten och den andra var produktens ursprungsland. 

Genom variablerna skulle vi kontrollera huruvida det faktiska resultatet i butik stämde med de 

planerade besluten i inköpsprocessen. Utifrån de identifierade variablerna strukturerades ett 

observationsschema24 där vi på ett systematiskt sätt kunde anteckna informationen som skulle 

inhämtas vid våra observationer, se tabell 1. På detta sätt kan undersökningen visa på 

inköpsprocessens komplexitet det vill säga om uttalandena skiljer sig från inköpsbeslutets 

resultat i butik. De två metoder vi har valt ska användas för att samla in det empiriska 

materialet som är nödvändigt för att besvara undersökningens syfte och frågeställningar.  

 

Frukt&Grönt Finns vara i 

butik? 
Eko        /Konv 

Ursprungsland 

Eko          /Konv 

Äpple     

Päron     

Banan     

Apelsin     

Kiwi     

Plommon     

Grapefrukt     

Citron     

Morötter      

Potatis     

Avokado     

Tomater     

Gurka     

Paprika     

Vitkål     

Tabell 1.  

                                                 
24

 Bryman, A. (2002). Sid. 178. 
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2.2 Urval 

Vid val av intervjupersoner är avsikten att de tillsammans ska representera en variation av 

individer och åsikter.25 De kriterier vi ställde vid val av intervjupersoner var att de skulle ha 

en position som inköpare av ekologiska frukter och grönsaker eller vara aktiva i 

inköpsprocessen. Detta för att intervjupersonerna skulle vara relevanta för undersökningens 

syfte. Eftersom vi valt ICA som undersökningens studieobjekt valde vi inköpare från Frukt & 

Grönt AB i Helsingborg samt frukt- och grönsaksansvariga från två utvalda ICA-butiker. Till 

största delen sker inköpen centralt inom företaget men butikerna gör inköp från fristående 

leverantörer vilket gör dem relevanta för undersökningen då de i dessa situationer agerar som 

inköpare för ICA. 

 

Genom Service Managements branschkoordinator, Ann-Charlotte Janehagen, fick vi 

kontaktuppgifter till Anna Nordqvist som arbetar på ICAs Human Resource-avdelning. Via 

Anna kom vi i kontakt med Lars Åström, chef för Frukt & Grönt AB, som fick förhinder och 

rekommenderade istället Mats Jacobson, inköpschef för grönsaker, Cecilia Ekfors, ansvarig 

för förpackning och butikskommunikation samt Jenny Nettersand, kvalitetskoordinator blev 

de första intervjupersonerna. Vi frågade om ytterligare en intervju med en inköpare av frukter 

och grönsaker och Mats hänvisade oss till sin medarbetare Christer Axelsson som är inköpare 

av grönsaker. Denna strategi vid urval av intervjupersoner kallas för ett snöbollsurval26 där 

man utifrån en person blir rekommenderad att intervjua en annan. När vi valde 

intervjupersoner från ICA-butiker var vårt kriterium att butiken skulle använda sig av 

fristående leverantörer. Det var även viktigt att butiken erbjöd ett brett sortiment av 

ekologiska frukter och grönsaker så de hade erfarenhet av att hantera dessa produkter.  

 

Vid val av butik för våra observationer utgick vi från det urval av butiker som den lokala 

konsumenten har tillgång till i sin vardag. Vi utgick från områdena i och kring Lund och 

Helsingborg där vi genomförde observationer i butiker med profilerna Nära, Kvantum, 

Supermarket och Maxi. (Se bilaga 2, butiksprofiler). Vidare skulle observationer genomföras i 

de butiker där vi hade valt att intervjua de frukt- och grönsaksansvariga för att kontrollera 

deras uttalanden.  

 

                                                 
25

 Trost, J. (1997). Sid. 105-6. 
26

 Bryman, A. (2002). Sid. 115-116. 
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2.3 Förberedelser inför intervju och observation 

Inför det första intervjutillfället på Frukt- & Grönt AB i Helsingborg studerade vi ICA via 

deras hemsida och i deras årsredovisning för att få en övergripande bild av företaget. Vi 

jämförde ICAs definition av ekologiska produkter med KRAV och EU-Blommans 

definitioner för att kunna urskilja skillnader. ICAs definition av ekologiska produkter utgår 

från den lägsta nivån för ekologiskt enligt de tre olika certifieringsorganen Debios, KRAV 

och EU-ekologiskt, se stycke 1.7 definitioner. Vidare granskades litteratur och tid igare 

forskning kring inköpsfunktionen och dess process då förberedelserna skulle förhöja 

kvaliteten av vår empiri.27 På så sätt kunde vi jämföra forskarnas bild av inköpsprocessen med 

ICAs inköpsprocess. 

 

Innan det första intervjutillfället skapade vi en intervjuguide med specifika teman och 

tillhörande frågor som skulle fungera som stöd under intervjun. På så sätt anpassades 

intervjun till den specifika intervjusituationen och personen samt utrymme till följdfrågor, det 

vill säga en semistrukturerad intervju.28 Vi utformade två olika intervjuguider, en som 

anpassades för huvudkontoret och en som anpassades för butikerna, för att inköpen skiljer sig 

åt dem emellan. (Se bilaga 3 och 4, intervjuguide). Vid en första kontakt med 

intervjupersonerna gav vi en kort presentation av undersökningens ämnesområde och syfte för 

att tydliggöra avsikten med intervjun. Genom denna presentation via telefon och e-post ville 

vi motivera varför intervjupersonen skulle ta sig tid och träffa oss för en intervju. 29 Vi valde 

att inte presentera intervjuguiden innan intervjutillfället eftersom det skulle kunna färga 

personens svar. 

 

Innan observationerna skulle genomföras hade vi förslag på vilka variabler som skulle 

undersökas i butikerna. Eftersom vi började metodinsamlingen med intervjun med inköparna 

på Frukt & Grönt AB formades de identifierade variablerna därefter. Den första intervjun 

fungerade på så sätt som en vägledning i valet av variabler. Vi identifierade två variabler som 

var möjliga att kontrollera i butik. Den första avsåg att undersöka ekologiska frukter och 

grönsakers ursprungsland och den andra fokuserade på närvaron av ett ekologiskt alternativ 

inom varje produktavsnitt. Dessa två variabler skulle undersökas utifrån utvalda frukter och 

grönsaker i ICAs ekologiska sortiment för att avgränsa studien. Utifrån vår uppfattning av de 

                                                 
27

 Kvale, S. (1997). Sid. 95, 99.  
28

 Bryman, A. (2006). Sid. 302; Kvale, S. (1997). Sid. 121; Trost, J. (1997). Sid. 21.  
29

 Bryman, A. (2002). Sid. 130. 
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produkter som representerar ett ordinarie sortiment av ekologiska frukter och grönsaker 

valdes 15 produkter i observationsschemat. (Se bilaga 5, observationsschema). När 

variablerna och frukter och grönsakerna var utsedda bestämde vi hur dessa skulle mätas och 

redovisas i observationsschemat för att försäkra oss om att observationerna genomfördes på 

ett liknande sätt i de olika butikerna.  

2.4 Genomförande av intervju och observation 

Vid vårt första intervjutillfälle fick Lars Åström, chef för Frukt & Grönt AB, som vi hade 

planerat att intervjua förhinder. Istället hade han ordnat så att vi kunde genomföra en 

gruppintervju med Mats Jacobson, inköpschef för grönsaker, Cecilia Ekfors, ansvarig för 

förpackning och butikskommunikation och Jenny Nettersand, kvalitetskoordinator. Eftersom 

vi inte var förberedda på en gruppintervju genomförde vi intervjun som vi hade planerat den. 

Gruppintervjuer är generellt svårare att kontrollera och styra för intervjuaren vilket var något 

vi märkte under intervjun.30 När en intervjuperson avslutade fortsatte en annan med ett annat 

inlägg vilket gjorde det svårare för oss att styra in intervjupersonerna på de olika teman vi 

hade. Därför var det viktigt att våra andra intervjuer skulle ske enskilt så att 

intervjupersonerna inte skulle påverkas av andra personers uttalanden. Intervjuerna med 

Christer Axelsson, Martin Granh och Thomas Engel blev därmed enskilda. Utifrån våra 

urvalskriterier vid intervju med ansvariga i butik valde vi att intervjua den ansvarige för 

frukter och grönsaker på ICA Malmborgs i Lund eftersom deras butiksprofil Kvantum 

erbjuder en hög andel av ekologiska produkter. Vidare valde vi ICA Maxi i Helsingborg för 

att butiken är en miljöbutik vilket bland annat innebär att den är specialiserad på ekologiska 

produkter. 

 

För att inte gå miste om värdefull information använde vi en bandspelare under alla 

intervjutillfällen efter godkännande av intervjupersonerna. 31 Vi delade upp de olika 

ansvarsområdena mellan oss. En tog skriftliga anteckningar för att minska risken för att 

förlora värdefull information vid eventuella tekniska problem och de andra två fokuserade på 

att sköta intervjufrågorna. Intervjun utformades så att en av oss följde intervjuguiden medan 

den andra kompletterade med eventuella följdfrågor för att vi skulle optimera 

informationsinsamlingen. Följdfrågor ställdes för att komplettera och frambringa diskussion 

                                                 
30

 Bryman, A. (2002). Sid. 126, Trost, J. (1997). Sid. 44.  
31

 Kvale, S. (1997). Sid. 147. 
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kring intervjufrågorna.32 På grund av intervjuns semistrukturerade karaktär blev varken 

frågorna eller följdordningen på frågorna identiska mellan de olika intervjusituationerna. 

Direkt efter intervjun transkriberades materialet och lades in på datorn för att vi inte skulle gå 

miste om några detaljer.  

 

Totalt genomfördes tio observationer i utvalda ICA-butiker i närområdet Lund och 

Helsingborg. Eftersom ICA har olika butiksprofiler såsom ICA Nära och ICA Maxi försökte 

vi variera valet av butiksprofil. Två observationer genomfördes i två Maxi-butiker, fyra i 

Nära-butiker, tre i Kvantum-butiker och en i en Supermarket-butik. Även tidpunkter och 

veckodagar varierar mellan observationerna för att materialet ska representera en större 

variation. Då vi intervjuade frukt- och grönsaksansvariga i två butiker, ICA Malmborgs i 

Lund och ICA Maxi i Helsingborg, genomfördes observationerna samma dag för att höja 

trovärdigheten hos det empiriska materialet. Detta för att inhämta aktuell information då det 

ekologiska sortimentet av frukter och grönsaker kan variera från dag till dag. När alla 

observationer var genomförda sammanställde vi dessa i ett formulär för att kunna analysera 

vårt resultat. Utifrån dessa siffror kunde vi räkna ut genomsnittliga värden som skulle hjälpa 

oss att utreda vår frågeställning där avsikten var att redogöra för en del av beslutsprocessens 

resultat. (Se bilaga 6, observationssammanställning: närvaro av ett ekologiskt alternativ; 7, 

observationssammanställning: ursprungsland och 8, modeller). 

2.5 Undersökningens tillförlitlighet 

Tillgång på information är ofta ett hinder vid insamling av empiriskt material då vi som 

akademiker sällan får tillgång till all information av ett studieobjekt. Detta kan bero på att vi 

som intervjuare inte tillåtit eller framkallat den information som söktes då exempelvis fel typ 

av frågor eller formuleringar ställdes. Intervjupersonen kan även medvetet ha valt att inte dela 

med sig av information som eventuellt hade varit av värde för undersökningen. 33 Denna 

undersökning redogör därför för en del av inköpsprocessen då det empiriska materialet kan ha 

blivit begränsat på grund av olika faktorer. The Iceberg Metaphor innebär att en undersökning 

inte nödvändigtvis visar hela isberget utan endast toppen av berget eftersom det kan krävas 

mer resurser för att avslöja hela isberget.34 

 

                                                 
32

Bryman, A. (2003). Sid. 307; Kvale, S. (1997). Sid. 120, 213.  
33

 Gummesson, E. (2000). Sid. 31-32. 
34

 Gummesson, E. (2000). Sid. 35-36. 
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Eftersom intervjuerna var semistrukturerade kan graden av standardisering vara låg i 

undersökningen eftersom intervjufrågorna anpassades efter intervjupersonen och situationen. 

Däremot var observationerna strukturerade och hade fasta svarsalternativ vilket ökar 

standardiseringen och struktureringen av undersökningen.  

 

Validiteten hos undersökningen menar vi är relativt hög eftersom det empiriska materialet är 

av relevans för undersökningens syfte. Reliabiliteten kan anses vara låg eftersom ekologiska 

frukter och grönsaker påverkas i olika utsträckning beroende på säsong vilket därmed 

påverkar inköparens process och beslut vid inköp. Därmed är vi medvetna om att resultaten 

kan bli annorlunda om undersökningens observationer skulle genomföras på nytt under en 

annan säsong eftersom tillgången på ekologiska frukter och grönsaker varierar under året.35 

Eftersom ICAs företagsstruktur skiljer sig från många av deras konkurrenter inom 

livsmedelsbranschen kan detta medföra att undersökningens resultat blir svårare att tillämpa 

på andra aktörer inom branschen. ICA har inte samma möjligheter att bestämma över sina 

butikers sortiment såsom helägda livsmedelskedjor har vilket kan påverka slutresultatet i 

butik. Däremot kan många av de identifierbara faktorerna i inköpsprocessen tillämpas av flera 

aktörer inom livsmedelsbranschen då faktorerna inte påverkas av studieobjektets 

företagsstruktur.  

 

 2.6 Källkritik 

I uppsatsen används litteratur och teorier från erkända forskare inom det valda 

forskningsfältet. Däremot är några av källorna av äldre upplaga på grund av att vi inte funnit 

aktuell litteratur inom just denna del av fältet. Vi har valt att använda oss av dem för att de har 

lagt grunden för forskning kring inköp och faktorer som påverkar inköpsprocessen. Många 

forskare väljer idag att använda och referera till dessa teorier och modeller i sina 

undersökningar. De artiklar vi har använt oss av är hämtade från universitetets databas ELIN 

vilket ökar trovärdigheten för informationskällorna. Vi har även hämtat information från olika 

webbsidor såsom ICA och Livsmedelsverket. Dessa källors trovärdighet kan diskuteras, dock 

har dessa källor använts sparsamt samt kompletterats med information från intervjuer.  

 

I detta avsnitt har vi gett en kort presentation av de valda metodverktyg vi har redogjort för de 

två valda metoderna, intervju och observation, varför vi har valt dem samt hur vi har gått 

                                                 
35

 Bryman, A. (2002). Sid. 43; Halvorsen, K. (1992). Sid. 41-42; Kvale, S. (1997). Sid. 213.  
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tillväga när vi har samlat in det empiriska materialet. Vi avslutade avsnittet med en diskussion 

kring undersökningens validitet och reliabilitet samt källkritik. I nästa avsnitt kommer vi att 

redogöra för den teoretiska ramen. 
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3. Teoretisk ram 

I detta avsnitt redovisas undersökningens utgångspunkt utifrån olika teorier och modeller 

som redogör för inköpsprocessen samt dess påverkande faktorer vid inköpsbeslutet. De olika 

delarna i detta avsnitt är inköpsfunktionen, inköpsprocessen, inköpsbeslutet och dess 

påverkande faktorer.  

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Inköpsfunktionen 

Inköparens roll är mycket komplex då inköparen ska koordinera flera olika uppgifter för att 

säkra att leveransen av produkterna tillfredsställer konsumenternas behov. 36 Varley beskriver i 

sin bok Retail Product Management inköparens roll. Hon menar att den innefattar dagliga 

uppgifter som att beräkna ungefärlig tid för när produktionen ska vara klar för att kunna 

planera orderläggning och för att produkterna ska levereras i tid. Inköparen arbetar med att 

fastställa efterfrågan utifrån försäljningsprognoser och ser till att produktens kvalitet och pris 

uppfyller företagets standarder.37 Svårigheten för inköparen ligger i att samordna de olika 

uppgifterna för att kunna erbjuda kunden produkten i rätt mängd, i rätt tid och till rätt pris. 

Gadde och Håkansson menar att ytterligare en faktor som försvårar inköpsprocessen är den 

växande andelen internationella inköp, till exempel problem med avståndet till leverantören, 

valutor, växelkurser och specifik lagstiftning.38  

 

Många organisationer sätter idag stor tilltro till inköpsfunktionen för att erhålla 

konkurrensfördelar.39 Inköparen har idag en betydelsefull roll i att uppfylla organisationens 

strategi då de produkter som köps in måste överensstämma med organisationens profil.40 

Inom livsmedelsbranschen beror butiksutbudet på butikschefens inställning till ett ekologiskt 

utbud. Butikschefen och inköparen måste samarbeta och sträva mot samma mål för att uppnå 

företagets strategi och mål.41 Nyckeln till företagets framgång är att erbjuda kunden rätt 

produktsortiment genom strategisk planering. Bernardes och Zsidisin menar i sin artikel att en 
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strategisk inköpsfunktion knyter samman leverantörsrelationerna med företagets övergripande 

behov.42 Inköp har länge kännetecknats som en nyckelfunktion som kan påverka ett företags 

framgång.  

 

I och med att ekologiska frukter och grönsaker måste certifieras av ett tredjepartsorgan 

innebär detta att inköparen måste säkerställa att leverantören är certifierad. Det finns en 

mängd olika typer av certifieringar där de mest förekommande inom den svenska 

livsmedelsbranschen är KRAV och EU-Blomman. Undersökningar som gjorts på svenska 

konsumenter visar att 98 procent av svenska befolkningen känner till KRAV-märket medan 

endast 18 procent känner till EU-Blomman.43 För att produkter ska få kallas ekologiska inom 

EU måste de uppnå EUs regler.44 KRAV har hårdare regler än EU bland annat när det gäller 

transport och är drivande av utvecklingen i Sverige där de speglar de svenska konsumenternas 

förväntningar genom hårdare krav. KRAV är också drivande av utvecklingen då de utvecklar 

regler för områden där EU saknar regler. Den 1 juli år 2010 blir det lag på att alla ekologiska 

produkter ska märkas med EU-symbolen EU-Blomman. Detta medför att inköparen måste 

ställa om sig från KRAVs hårda regelverk till EU-Blommans mindre hårda regler. KRAV-

märket kommer att finnas kvar i Sverige och möjligheten att använda KRAV som ett 

komplement till EU-Blomman kommer att finnas kvar.45  

 

Problematiken med ekologiska frukter och grönsaker är att den ekologiska egenskapen inte 

kan kontrolleras av konsumenterna. Själva fruktens eller grönsakens kvalitet kan 

konsumenten kontrollera genom att lukta, se och känna men det är betydligt svårare att 

kontrollera den ekologiska aspekten av produkten utifrån dessa sinnen. Konsumenten förlitar 

sig därmed på certifieringen av produkten som ska säkerställa att frukten eller grönsaken är 
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ekologiskt odlad. Även inköparen står inför liknande problematik när det gäller att säkerställa 

den ekologiska aspekten i produkten.46  

 

McGoldrick menar att inköparen ansvarar för att på ett effektivt sätt optimera flödet av 

produkter så att butikens hyllor inte är tomma samt förhandla om pris och volym med den 

valda leverantören. Det förutsätter att inköparen är väl insatt i marknaden för att kunna 

förutsäga vad som efterfrågas.47 Han menar även att inköparen bör kunna svara på fyra 

centrala frågor vid beslut av inköp: Vilka är våra kunder? Vilka behov kan vi tillfredsställa? 

Vad gör våra konkurrenter? Hur kan vi göra det bättre? Besluten är därmed en viktig del i att 

bestämma hur företag ska tillfredsställa sina kunder bättre än andra aktörer på marknaden. 48  

 

 3.2 Inköpsprocessen 

Eftersom inköpsfunktionen blivit allt viktigare har många forskare försökt att redogöra för 

inköparens olika aktiviteter vilka tillsammans utgör inköpsprocessen. Detta har resulterat i 

diverse modeller av inköpsprocessen. Varley understryker att de flesta inköpsteorier utgår 

från det traditionella synsättet vilka tar sitt ursprung i tillverkande företag och används av 

forskarna som en utgångspunkt för detaljhandelsbranschen. Dessa teor ier fungerar på så sätt 

som ett underlag för studien eftersom det ger detaljhandelsföretagen en större förståelse för 

inköpsprocessens olika delar.49 Johansson menar i sin artikel Food retail buying process: A 

study of UK, Italy and Sweden att det är svårt att placera in inköpsaktiviteterna i en funktion 

eftersom andra funktioner, som till exempel marknadsföring, inom företaget har en betydande 

roll i inköpsprocessen och därmed påverkar inköpsbeslutet. På det sättet menar han att 

inköpsprocessen snarare blir en organisatorisk process.50 Flertalet forskare menar att 

inköpsprocessen idag har blivit konsumentorienterad, det vill säga att inköparen tar sin 

utgångspunkt i konsumentens efterfrågan istället för leverantörens utbud. 51 

 

I Van Weeles bok Purchasing & supply chain management. Analysis, strategy, planning and 

practice redogör han för en modell av inköpsprocessen som visar på inköpsprocessens 
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struktur och huvudaktiviteter. Van Weele går igenom de olika aktiviteter som han anser ingår 

i inköpsprocessen och hur dessa aktiviteter är starkt länkade och går in i varandra. Modellen 

har sex olika aktiviteter där första aktiviteten är att fastställa specifikationen för produkt, 

kvalitet- och kvantitetskraven. Därefter går inköparen vidare till den andra aktiviteten som är 

att välja en lämplig leverantör som kan leverera den specifika produkten. Den tredje 

aktiviteten är att förhandla och skriva kontrakt med leverantören där villkoren för leveransen 

är specificerade. Inköparen går sedan vidare till den fjärde aktiviteten där de beställer 

produkten från leverantören. I den femte aktiviteten kontrollerar de att leveransen sker enligt 

villkoren för att slutligen i den sjätte aktiviteten följa upp och utvärdera processen och det 

slutgiltiga resultatet.52 De tre första aktiviteterna ingår i strategiska inköp där inköparen 

planerar inköpet och de tre sista aktiviteterna ingår i operationella inköp där inköparen 

genomför inköpet. Modellen visar en bredare syn på inköpsprocessen som definieras 

”procurement” vilken innefattar alla aktiviteter från leverantören ut till butiken, bland annat 

inköpsfunktionen, transport, kvalitetskontroll och butikerna. För att analysera 

inköpsprocessen av ekologiska produkter används Van Weeles modell med begreppet 

”procurement”.  

 

 

Figur 1. Van Weeele, Purchasing and supply chain management. Sid. 13  

 

Varley poängterar att den traditionella inköpsprocessen förutsätter att inköparen genomgår 

alla aktiviteter i processen. Detta stämmer inte alltid inom detaljhandeln då inköparen ofta 

köper in befintliga produkter som redan finns i sortimentet. Inköpen delas därför in i nya 

inköp från nya leverantörer och rutinmässiga inköp från befintliga leverantörer. Vid inköp av 

nya produkter måste inköparen genomgå inköpsprocessens samtliga aktiviteter medan en 
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förenkling av processen sker vid rutinmässiga inköp.53 Det traditionella synsättet av processen 

medför vissa begränsningar i kontexten för detaljhandelsbranschen. Varley menar att 

processen inte tar hänsyn till företagets relation till leverantören vilket påverkar processens 

aktiviteter och är därför av betydelse. När man köper in specifika produkter kommer 

aktiviteternas utförande att se annorlunda ut där till exempel produkternas planering ser olika 

ut exempelvis genom att man staplar och lastar kaffe på ett annat sätt än bananer. Genom att 

frukter jämförelsevis med kaffe staplas och lastas annorlunda i transport. 54  

 

Johansson anser att graden av komplexitet i processens aktiviteter ökar vid en ny relation. 

Däremot menar han att tidigare forskning visar på att inköparen spenderar mer tid på en 

befintlig leverantör än en ny eftersom den långsiktiga relationen innebär en större 

investering.55 Även Gadde och Håkansson påpekar vikten av långsiktiga och fördjupade 

relationer som de menar kan leda till en ökad effektivisering. Effektiviseringen kan i sin tur 

leda till kostnadssänkningar och intäktsökningar genom till exempel förbättrad 

produktkvalitet.56 De poängterar att det inte finns några enkla eller generella lösningar då 

inköpsprocessen är komplex och varje företag måste utforma sin egen lösning utifrån den 

specifika situationen.57 Det lönar sig inte att ha en nära relation med sina leverantörer då det 

ofta kostar mer än det smakar. Beroendet ökar vid en nära relation med en leverantör dock är 

beroendet ofta ömsesidigt vilket ger samma förutsättningar för bägge parter. En annan 

nackdel är att en nära relation är kostsam, till exempel om man avviker från standardlösningar 

som är resurskrävande i tid, engagemang och pengar.58 McGoldrick menar att 

livsmedelsföretag vill ha långsiktiga relationer med sina leverantörer eftersom branschen är i 

behov av ett kontinuerligt produktflöde då de ofta hanterar färskvaror. 59 

 

 3.3 Faktorer som påverkar inköparen 

Under inköpsprocessen finns det en mängd olika faktorer som påverkar inköparens beslut. 

Även för erfarna inköpare är beslutstaganden ofta vanskliga och utmanande speciellt när det 
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gäller inköp av en ny produkt.60 De påverkande faktorerna skiljer sig åt mellan forskare men 

man kan identifiera liknande faktorer som återfinns hos flera forskare. Det är ofta svårt för en 

inköpare att identifiera alla faktorer som påverkar deras beslut. McGoldrick menar att det kan 

vara problematiskt att generalisera faktorerna utifrån en specifik produkt eller ett specifikt 

företag.61  

 

Vid genomgång av litteratur finner vi att de tre återkommande aspekterna som påverkar 

inköpsbeslut är omvärlden, organisationen samt individuella faktorer. 62 Kotler kompletterar 

sin modell Main influences on business buying behaviour med interpersonella faktorer som 

behandlar bland annat inköpsenhetens gruppdynamik. 63 Andra erkända forskare inom 

forskningsområdet är Robinson et al. och Sheth som nämner produktens och säljarens 

egenskaper som påverkande faktorer vid inköpsbeslut. 64 Vi har valt att komplettera Kotlers 

fyra faktorer med Robinson et al. och Sheths faktorer för att ge vår undersökning ett bredare 

perspektiv. Nedan följer en presentation av de sex olika faktorerna som påverkar inköparen 

vid beslutsfattande.  

 

 3.3.1 Omvärldsfaktorer  

Perception och sociala faktorer påverkar inköpsprocessen där inköparen måste förstå och 

analysera sin omgivning. Även om individer upplever sin omgivning olika genomför inköpare 

sina inköp på ett sätt som enligt dem stämmer med omgivningen så som de själva upplever 

den.65 På detta sätt blir inköparens beslut ofta subjektiva vilket kan vara problematiskt då 

beslut inte alltid baseras på tillräcklig eller rätt information. 66 Som Kotler tar upp i sin modell 

påverkar omvärlden inköparen på olika sätt genom till exempel konjunktur, efterfrågan, 

konkurrens och valuta.67  
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Den ekonomiska situationen kan påverka inköpsprocessen i form av förändrad efterfrågan 

men även valutans värde påverkar inköpspriset vid handel mellan länder. Efterfrågan påverkar 

inköpen olika beroende på säsong och inköparens uppgift är att förutspå förväntad försäljning 

och därmed kvantitet. Kvantiteten bestäms även utifrån produktens exponeringsyta då företag 

försöker undvika ett för stort lager som binder företagets kapital. 68 Som vi nämnde i stycket 

om inköpsprocessen har kundernas efterfrågan blivit en allt viktigare faktor. Konkurrensen 

inom branschen driver företag till ständig förbättring då de konkurrerar om vem som har det 

bästa erbjudandet för kunden. 

 

 3.3.2 Organisatoriska faktorer  

Inköparen påverkas av organisationens uppsatta mål och strategier som måste integreras i 

inköparens beslut. Detta förutsätter att inköparen är medveten om vad målen och strategierna 

innefattar och innebär menar Kotler och McGoldrick. 69 Grunden för att förbättra inköp ligger 

i prestationerna och hur organisationen registrerar, mäter och övervakar dessa aktiviteter. 

Detta förutsätter ett ledarskap inom inköpsorganisationen som motiverar medarbetare att 

arbeta mot målen, mot vilka man mäts.70 Produkterna som inköparen väljer att köpa in måste 

vara sådana som företaget kan stå för. De måste även reflektera företagets image då 

exempelvis ett företag inte vill erbjuda sina kunder defekta produkter eftersom de inte vill 

associeras med dålig kvalitet.71 Jones et al. tar i sin artikel Moving towards sustainable food 

retailing? upp att livsmedelsbutiker har genom sitt starka inflytande över leverantörskedjor, 

konsumentbeteende och sin egen organisation har stora möjligheter att skapa ett grönare, 

hälsosammare och mer rättvist livsmedelssystem.72 

 

 3.3.3 Interpersonella faktorer 

Inköpsenheten inom en organisation består ofta av flera medarbetare som influerar varandra. 

Auktoriteten avgör inte alltid hur inflytelserik en person är då till exempel inköpschefen inte 

alltid är den som har störst inflytande. Besitter du en extraordinär kunskap inom ett specifikt 
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område innebär det att du har större inflytande över de andra vilket påverkar 

gruppdynamiken.73 Strukturen påverkar även inköparens beslut då en hierarkisk 

inköpsfunktion kan bidra till att tankar och idéer inte når fram. Även företagets omgivning har 

en påverkande faktor där växande ekonomi tillåter beslut med större risktagande i 

inköpsfunktionen.74 Johnston & Lewin anser att inköparnas ”rollstress” kommer att öka i 

framtiden. När inköpsenhetens storlek och komplexitet ökar så kommer konflikter mellan 

medarbetare med olika perspektiv och motivation att bli vanligare. När slutresultatet av allt 

fler inköpsprocesser inte går att förutspå ökar medarbetarnas stress för att fatta ett felaktigt 

beslut. Att denna stressrelaterade rivalitet snarare har minskat än ökat visar Johnstons et al. 

studie på. Detta förklarar de med att förekomsten av inköpsteam istället för den traditionella 

ad hoc inköpsprocessen som för den enskilde har inneburit mindre stress och delat ansvar för 

inköparna.  

 

 3.3.4 Individuella faktorer  

Forskningen belyser inte inköparens erfarenheter som en faktor vid beslut då deras 

beslutsfattande inom detaljhandeln ofta är subjektivt. Ju mer erfarenhet en inköpare har inom 

en produktspecifik kategori desto mindre informationskällor används vid beslut.75 Inköparens 

beslut beror på ålder, utbildning och personlighet. 76 Brist på tid och utbildning kan vara en 

aspekt som påverkar inköparen till att använda ett subjektivt förhållningssätt vid 

inköpsbeslut.77 Eftersom inköparen arbetar för ett företag är det viktigt att besluten som fattas 

är för företagets bästa och inte individens, det vill säga inköparens. Inköparen inom 

detaljhandeln måste köpa in produkter som konsumenterna efterfrågar och inte efter sina egna 

preferenser.78 Därmed kan det vara en svårighet för inköparen att balansera mellan den 

subjektiva uppfattningen och den mer objektiva.  

 3.3.5 Leverantörens egenskaper  

Leverantörens egenskaper är pris, förmåga att uppfylla produktspecifikationens kriterier, 

möjlighet att leverera i tid, rätt produktkvalitet och att erbjuda service även efter försäljning. 
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Detta är kriterierna som inköparen bedömer en leverantör utifrån när hon eller han överväger 

att köpa från leverantören.79 Tjärnemo menar att en prissänkning på de ekologiska 

produkterna, i detta fall frukter och grönsaker, inte har en avsevärd påverkan på försäljningen. 

En majoritet av konsumenter av ekologiska produkter säger att de är villiga att betala mer för 

en ekologisk produkt.80 

 

Tidigare studier av livsmedelsföretag visar att inköparen nämner lönsamhet som en viktig 

faktor vid inköp.81 Johnston och Lewin argumenterar för att priset kommer att fortsätta att 

vara en dominerande faktor i inköpsbeslutet men endast efter att kriterier för service och 

produktkvalitet har blivit uppnådda. De menar att priset endast kommer att vara av en 

avgörande faktor i beslutsprocessen om två leverantörer efter noggrann kontroll uppvisar 

likvärdig förmåga i att uppfylla inköpskriterierna. 82 Johnston et al. visar i sin studie att priset 

inte dominerar i beslutsprocessen. Dock visade studien att priset inte heller var avgörande när 

två leverantörer ansågs vara likvärdiga utan att hur de två företagen och dess anställda 

fungerade ihop var av större betydelse.83 Många forskare inom fältet är oense kring prisets 

betydelse vilket försvårar faktorernas påverkan på inköpsprocessen.  

 

Varley för ett resonemang om att inköpare inom detaljhandelsföretag köper in slutprodukter 

som direkt ska hamna i butik vilket gör det allt viktigare för inköparen att säkerställa 

kvaliteten innan den når konsumenten. Säkerställandet blir viktigt när detaljhandelsföretagen 

inte producerar och tillverkar produkterna och därmed inte har någon direkt inverkan på 

produktens kvalitet. Den egenskap som bland annat relateras till produktens kvalitet är 

hållbarheten.84 Eftersom de ekologiska frukterna och grönsakerna inte besprutas med 

bekämpningsmedel bidrar det till att säkerställandet av kvaliteten blir viktigare i processen.  
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 3.3.6 Produktens egenskaper  

När inköparen bedömer produkten och dess egenskaper utgår de ifrån produkttypen och dess 

komplexitet.85 Med produkttyp menas exempelvis vilken sorts banan det är, vilka egenskaper 

den har och om frukten är ekologiskt odlad. Produkttyp i form av smak och fräschör är inte 

viktiga egenskaper som livsmedelsföretag i Europa framhäver trots att detta är en anledning 

till varför konsumenter köper ekologiskt.86 Johnston och Lewin menar att inköparens tidigare 

erfarenhet av produkten, om det rör sig om ett återkommande köp eller en ny produkt spelar 

även in samt vilken tidspress som de har när det gäller leverans av produkten. 87  

 

3.4 Inköpsbeslut 

Eftersom inköpare befinner sig i ständiga beslutssituationer är det viktigt att förstå 

beslutsprocessen och de faktorer som påverkar beslutet. Det finns ett flertal modeller som 

redogör för inköpsprocessen och strukturen för inköpsenheten varierar beroende på vilken 

bransch som är i fokus. I många fall utgår beslutsmodeller för inköp från ett industriellt 

företag vilket gör dem svårare att applicera på ett detaljhandelsföretag menar Kline och 

Wagner. Inköparen inom ett detaljhandelsföretag är positionerad mellan leverantören och 

konsumenten eftersom produkten som köps in är en slutprodukt till skillnad från tillverkande 

företag som köper in material. Ytterligare en skillnad som Kline och Wagner tar upp är att 

inköparen inom detaljhandeln fattar enskilda beslut medan de industriella inköpsbeslutet tas 

kollektivt av hela inköpsenheten.88 Detta kan resultera i att beslut inom detaljhandeln är mer 

subjektiva där inköparens erfarenhet istället används vid beslut. 89 En inköpare inom ett 

livsmedelsföretag måste fatta snabba beslut då de ofta hanterar färskvaror såsom frukter och 

grönsaker. Genom att denna typ av produkt generellt har en mindre livslängd  i butiken har ett 

effektivt logistiksystem en central roll i beslutsfattandet. Vidare är frukter och grönsaker 

produkter som inte kan lagras på samma sätt då de är färskvaror vilket ökar behovet av snabba 

beslut och logistiksystem. Produktens tillgänglighet i butik har blivit allt viktigare och något 

som konsumenten förväntar sig.90  
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Inköparen kan inhämta information från sina egna erfarenheter, konsumenter och 

konkurrenter. Detta är en kritisk aspekt då beslutet grundar sig på hur inköparen väljer att 

analysera och värdera informationen. Informationsbehovet ökar speciellt vid inköp av en ny 

produkt eftersom beslutet måste ske enligt företagets strategier. 91 Inköparen utgår från 

konsumenten genom att titta på vad de vill köpa och hur mycket. För att kunna inhämta denna 

information måste inköparen fokusera på alla delar i konsumentens beslutsprocess istället för 

bara på det faktiska inköpet.92 Inom detaljhandeln finns stor tillgång på information problemet 

är snarare hur en inköpare ska använda informationen på ett effektivt sätt i inköpsprocessen.93 

 

Holm och Skytte har tillsammans utformat en modell som visar att det faktiska beslutet inte 

alltid är det idealiska beslutet. Däremot kan det argumenteras att det faktiska beslutet är det 

idealiska med tanke på beslutssituationen.94 Det finns olika faktorer som bidrar till att påverka 

det faktiska beslutet såsom marknadsstörningar, dock är det svårt att veta i vilken utsträckning 

faktorerna påverkar inköpsbeslutet. Utifrån Holm och Skyttes modell kan man utläsa hur 

beslutsprocessen påverkar det slutgiltiga beslutet vid inköp.  
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Figur 2. The Buying Decision Process (McGoldrick, 2002). Sid. 321. 

 

Johnston och Lewin anser att inköparna är tvingade att använda ett ”decide as you go” 

tillvägagångssätt och gå ifrån förutbestämda kriterier och tillvägagångssätt. De menar att 

osäkerhetsfaktorn kring utfallet ökar vid inköp av en ny produkt vilket gör att förutbestämda 

kriterier och riktlinjer kan vara svåra att applicera och även olämpliga att använda i dessa 

beslutsprocesser.95 Thompson et al. menar att inköparna inte är tvingade att använda ett 

”decide as you go” tillvägagångssätt.  De föredrar att använda sig av detta tillvägagångssätt 
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vid inköp från en ny leverantör för att det ger det bästa resultatet i en process som inte är helt 

förutsägbar.96 

Vi har i detta avsnitt redovisat undersökningens utgångspunkt utifrån olika teorier och 

modeller som redogör för inköpsprocessen samt dess påverkande faktorer vid inköpsbeslutet. 

De olika delarna som presenterades i detta avsnitt var inköpsfunktionen, inköpsprocessen, 

inköpsbeslutet och dess påverkande faktorer. I nästa avsnitt kommer vi att koppla samman det 

empiriska materialet med teorin för att kunna analysera och dra slutsatser.  
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 4. Avhandlande del 

 

I detta avsnitt kommer vi att analysera och koppla samman det empiriska materialet utifrån 

undersökningens teoretiska ramverk. Avslutningsvis presenterar vi undersökningens 

slutsatser.  

 

 4.1 Inköpsfunktion 

 

”Vissa gånger får du 50 procent av det du beställt och det är det som är det jobbigaste. Om 

jag skulle kunna förutspå detta hade det varit bra...”97 

 

Under vår intervju med Christer Axelsson, inköpschef av grönsaker, framkommer svårigheten 

med inköp av ekologiska frukter och grönsaker. Detta stämmer överens med teoretikernas 

uppfattning om att inköparen bör ha framförhållning och planera inköpen lång tid i förväg. 

Citatet belyser svårigheten med dessa produkter och visar på inköparens komplexa roll där det 

gäller att kunna anpassa sig efter situationen. Dessutom måste inköparen våga lita på sin 

intuition vid brist på information för att lyckas med det perfekta inköpet då känsla och 

intuition ofta sitter i ryggmärgen för erfarna inköpare. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är 

produktens hållbarhet vilket ofta medför svinn och gör att inköparen ständigt bör ha en ny 

leverans inplanerad för att få kontinuitet på produktflödet.  

 

För att inköparen ska kunna göra ett väl avvägt inköp måste han eller hon ha koll på trender, 

varumärken och konkurrenter. Jenny Nettersand som är kvalitetskoordinator p å ICA Frukt & 

Grönt AB betonar att de måste möta marknaden och även sina konkurrenter för att se vad de 

har för lösningar och förstå vad ICA kan göra bättre.  
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Figur 3. Organisationsschema.  

 

ICAs inköpsorganisation består av trettio inköpare som i sin tur är indelade i tre funktioner, 

frukt, grönt och transport. Frukt i sin tur är indelad i fem produktkategorier där varje 

produktkategori består av två till fem inköpare, se figur 3. Enligt ICA består dessa grupper av 

en seniorinköpare och tre juniorinköpare där seniorinköpare huvudsakligen ansvarar för val av 

leverantörer och prisförhandling. Juniorinköparna ser till att varuflödet optimeras från 

leverantör till butik tillsammans med transportfunktionen. Alla frukt- och grönsaksinköpare 

hanterar både konventionella och ekologiska produkter där de menar att inköpsprocessen inte 

skiljer sig dem emellan. Eftersom ICA uppmuntrat sina leverantörer till att kunna erbjuda 

både konventionellt och ekologiskt odlade frukter eller grönsaker har inköparen ansvar för 

båda kategorierna. Mats Jacobsson, inköpschef av grönsaker, säger: 

 

”Idag skiljer vi inte på ekologiskt och konventionellt så därför kan man säga att alla som 

arbetar med inköp är involverade i ekologiska inköp.”98  
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Enligt inköparna på Frukt & Grönt AB utgör det ekologiska frukt- och grönsaksinköpet tio 

procent av det totala frukt och grönsaksinköpet. 99 Butikernas ekologiska sortiment av det 

totala frukt- och grönsakssortimentet ligger på åtta till tio procent menar Martin Grahn, frukt- 

och grönsaksansvarig på ICA Malmborgs i Lund.100 Däremot skiljer sig siffran markant från 

butiken ICA Maxi i Helsingborg där försäljningschefen för frukter och grönsaker Thomas 

Engel konstaterat att det ekologiska sortimentet står för en procent. 101 Visserligen har Maxi-

butiken större volym av de konventionella produkterna vilket kan vara en orsak till den låga 

siffran.  

 

Skillnaden mellan de redovisade siffrorna från huvudkontoret jämfört med butikerna visar på 

butikens betydelse när det gäller att styra sortimentet. Det visar även hur viktig funktion 

butiken har när det gäller att uppnå ICAs mål och vision och en enhetlig bild av ICA som 

varumärke vilket Tjärnemo poängterar när hon diskuterar butikens självständighet. Vikten av 

att arbeta mot samma mål blir tydlig när graden av centralisering är låg. ICAs mål är att året 

runt försöka hålla ett så brett och djupt sortiment av sina ekologiska produkter som möjligt. 

Deras mål är att det ekologiska sortimentet ska motsvara tio procent år 2010 vilket våra 

observationer i butik visar att det fortfarande skiljer sig markant mellan butikerna. 102 Däremot 

erbjuder Frukt & Grönt AB ett ekologiskt sortiment som redan nått tio procent vilket visar på 

att butikerna fortfarande har möjlighet att nå målet.  

 

Som undersökningar har visat är KRAV väletablerat på den svenska marknaden och 

övergången kan skapa förvirring hos konsumenterna då ett nytt märke för ekologisk märkning 

måste läras in. EU-Blomman har redan introducerats i butik och enligt inköparna på Frukt & 

Grönt AB ska ICA övergå helt till denna märkning före år 2010.103 Vid övergången kan 

inköpsprocessen bli något förenklad för inköparen då kraven för EU-Blomman inte är lika 

höga som för KRAV. Thomas Engel nämner att övergången till EU-Blomman skapar en 

bättre kontinuitet på det ekologiska sortimentet eftersom KRAV hade för höga kriterier.  

 

”Sedan vi gick med i EU så har vi bestämt att det har varit bättre att sänka kriterierna lite 

grann så att vi kan sälja miljövänliga KRAV-odlade varor året runt utan att det ska vara 
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några glapp. Så man har sänkt ribban lite grann på ekologiska frukter och grönsaker för att 

tillgodose konsumenternas behov.” 

 

Utifrån uttalandet framgår det tydligt hur tredjepartscertifieringen påverkar inköpsprocessen 

och dess beslut. Däremot kan det diskuteras huruvida denna övergång påverkar den 

ekologiska aspekten.  

 

 4.2 Inköpsprocess 

 

”När inköparen tillsammans med Sortiment tar fram nya produkter går de till inköparna och 

säger det här vill vi ha fram, kan ni titta på leverantörer och odlare till detta.”104 

 

Jenny Nettersand, kvalitetskoordinator på Frukt & Grönt AB, berättar att inköpsprocessen 

inom ICA börjar med att sortimentsenheten upprättar en produktspecifikation till inköparen. 

De tar alltså sin utgångspunkt i konsumenternas efterfrågan. Mats Jacobsso n menar att 

processen i vissa fall även kan börja med att leverantören presenterar nyheter i sitt sortiment 

som kan vara av intresse för inköparen, en utgångspunkt i tillgången.  

 

”Det vanligaste sättet är att våra leverantörer presenterar nyheter och förändringar...och 

frågar om det är intressant.”105 

 

ICA menar att den ökade efterfrågan på marknaden är skälet till att de erbjuder ett ekologiskt 

sortiment och de betonar betydelsen av att tillgodose denna efterfrågan. Utifrån detta kan vi se 

att ICA har ett konsumentorienterat perspektiv vid inköp där inköpsprocessen börjar med 

kundens efterfrågan istället för leverantörens utbud. Vid en jämförelse av intervjupersonernas 

uttalanden kring varför de köper in ekologiska produkter kunde två olika utgångspunkter 

skönjas. Å ena sidan framhålls en handlarideologi där lönsamhet prioriteras:  

 

”Vi köper in för att det finns en efterfrågan”,  

 

säger Christer Axelsson som är inköpare av grönsaker på ICA Frukt & Grönt AB. 106 Å andra 

sidan understryks en ekologisk ideologi där samhällsansvar prioriteras:  
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”Vi försöker i den här butiken att ta vårt samhällsansvar”, 

 

kommenterar Thomas Engel som är ansvarig för frukter och grönsaker på ICA Malmborgs i 

Lund.107 Som Jones et al. nämner har livsmedelsbutiker stora möjligheter att skapa ett 

grönare, hälsosammare och mer rättvist livsmedelssystem genom sitt stora inflytande i 

livsmedelsbranschen. Den handlarideologi som uppvisas från inköparna på Frukt & Grönt AB 

stämmer överens med tidigare studier av inköparens påverkande faktorer där lönsamhet anses 

vara den främsta faktorn. Oavsett ideologi tar båda sin utgångspunkt i marknaden och 

konsumenten.  

 

Processens aktiviteter ändras beroende på inköparens tidigare relation till produkten eller 

leverantören då inköpsprocessen i en ny relation är mer omfattande än om rutin och relation 

redan existerar. För att ICA ska kunna ta in en ny produkt i sitt sortiment måste produkten 

genomgå tester för att kontrollera att produkten upprätthåller den kvalitet som ICA kräver.  

Inköparen måste hitta leverantörer som erbjuder produkten och det är inte förrän produkten är 

godkänd som produktspecifikationen formuleras och inköparen kan börja förhandla med 

leverantörer.  

 

”Produktinnehåll är viktigt. När vi gör produktspecifikationerna ser vi till att alla odlare, de 

ekologiska odlarna, uppfyller de standarder och krav som finns och att de är certifierade.”108 

 

I produktspecifikationen gör inköparen även en volymplanering för produkten för att klargöra 

vilken kvantitet som behöver köpas in. Vid beslut om inköp av en specifik produkt är det upp 

till inköparen att välja leverantör och förhandla fram pris. Efter detta placeras en order som 

sedan följs upp för att se till att produkten levereras enligt förutbestämda kriterier såsom 

kvalitet och tidsram.109 Vid placering av en order måste inköparen tänka på att produkterna 

ska vara av sådan kvalitet att de kan klara en flera dagar lång transport.  
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”Många gånger ska de upp till Norrland och då ska jag räkna in att de ska hålla några extra 

dagar i transport.”110 

 

Utifrån redogörandet av ICAs ekologiska inköpsprocess innefattar de samma aktiviteter i 

inköpsprocessen som Van Weele beskriver. Däremot tar inköparna inom ICA hjälp av andra 

funktioner inom organisationen som understödjer inköpsprocessen och därmed påverkar den. 

Dessa stödfunktioner är bland annat kvalitet och sortiment där kvalitetskoordinatorn Jenny 

Nettersand förklarar hur hon är delaktig i inköpsprocessen.  

 

”Jag står någonstans mellan kvalitetspersonalen och inköparen…Till exempel när  frukt har 

stoppats på lagret är det en mur mellan kontrollanterna och inköparna. Inköparna vill ha 

igenom det och tycker inte felet är så stort. Då kontaktar de mig så gör jag en 

bedömning…”111 

 

Detta följer Johanssons resonemang kring svårigheten med att begränsa inköpsfunktionen 

endast till inköparna. Han menar att flera funktioner inom organisationen är inblandade i 

processen för att möjliggöra den. Van Weele tar upp kvalitetskontroll som en aktivitet men 

anser inte att den ingår i den traditionella inköpsprocessen. Under gruppinte rvjun med ICA 

insåg vi hur de olika funktionerna koordinerar då exempelvis kvalitetskoordinatorn Jenny 

Nettersand arbetar tätt tillsammans med inköparna. Nettersand kan förhindra att en produkt 

säljs i butik om kvaliteten inte uppnår de förutbestämda kvalifikationerna hos ICA.112 Detta 

styrker Johansson resonemang om att enheterna tillsammans utgör inköpsprocessen.  

 

Inköparna för ICA menar att det inte existerar någon skillnad i inköpsprocessen av ekologiska 

frukter och grönsaker i jämförelse med inköpsprocessen av konventionella frukter och 

grönsaker. Detta kan bero på att en inköpare för till exempel konventionella bananer även 

ansvarar för ekologiska. Inköpen av de bägge produkterna kan ske från samma leverantör 

eftersom ICA uppmuntrar sina leverantörer att odla både konventionellt och ekologiskt. 

Däremot tar de upp att kontroll av tredjepartscertifiering är en aspekt där processen skiljer sig 

åt.  

 

                                                 
110

 Mats Jacobsson. (2009.04.15). 
111

 Jenny Nettersand. (2009.04.15).  
112

Jenny Nettersand. (2009-04-15). 



42 

 

4.3 Faktorer som påverkar inköparen 

 4.3.1 Omvärldsfaktorer 

Inköparna av frukter och grönsaker framhåller svårigheten med inköp av ekologiska produkter 

då tillgången är en kritisk faktor vid inköp. Efterfrågan på ekologiska produkter har ökat de 

senaste åren men produktionen har inte utvecklats i samma takt som efterfrågan. Antalet 

odlare är begränsat på grund av svårigheten med att odla ekologiskt då produkten är 

känsligare för störningar såsom skadedjur och väderförhållanden. Att uppnå ett brett sortiment 

året runt är en annan svårighet vid inköp då produkterna är säsongsberoende vilket påverkar 

kontinuiteten.113 ICA strävar efter en hundraprocentig servicegrad, alltså att inköparna 

uppfyller de kvalitets- och kvantitetsmål som finns. Den ekologiska aspekten försvårar 

inköpsprocessen då inga exakta prognoser kan göras.  

 

Den rådande lågkonjunkturen är en påverkande faktor för utvecklingen av nya 

paketeringsmöjligheter. Thomas Engel menar att singelhushåll konsumerar ekologiska frukter 

och grönsaker i större utsträckning än familjehushåll. Därmed ser han en möjlighet för 

inköparen att anpassa förpackningarna till singelhushåll vilket i sin tur påverkar 

inköpsprocessen.114 Utifrån detta kan man utläsa tydliga tendenser att konsumentens 

efterfrågan styr utbudet och därmed de olika aktiviteterna i inköpsprocessen.       

 

”Om priset hade varit lägre då hade man kunnat påverka många mer, men den ekonomiska 

situationen gör saken inte bättre. För idag jobbar vi mycket med euro, dollar och den svenska 

kronan är inte mycket värd och då blir det svårt.”115 

 

Thomas Engel, försäljningschef av frukter och grönsaker i ICA Maxi-butiken menar att 

svårigheten vid internationella inköp är valutarisken. ICA köper in många produkter från 

leverantörer med andra valutor såsom euro och dollar där den svenska kronan i nuläget har 

tappat i värde. Valutavärdet påverkar inköparen i och med att inköpspriset gör det svårt att 

finna en lämplig leverantör med ”rätt” pris.  
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 4.3.2 Organisatoriska faktorer  

Litteraturen som behandlar problematik kring inköp menar att inköparen genomför strategiska 

beslut då besluten ska överensstämma med företagets mål och strategi. ICAs mål är att året 

runt försöka hålla ett så brett och djupt sortiment av sina ekologiska produkter som möjligt. 

Vidare ska ICA arbeta för att kunna erbjuda sina konsumenter ett ekologiskt alternativ av 

frukt och grönt inom varje produktavsnitt.116  

 

Utifrån de observationer som vi har genomfört kan vi se att utbudet av ekologiska produkter 

skiljer sig markant mellan de olika butiksprofilerna till följd av kapacitet. Det visar sig även 

att det finns markanta skillnaderna mellan de olika butikerna vilket kan vara på grund av 

butiksprofilerna. Exempelvis har en Kvantum-butik större andel ekologiska alternativ än en 

Nära-butik. Av de tio butiker som vi valde att genomföra observationer på så var det endast en 

butik som inte erbjöd sina konsumenter några ekologiska frukter eller grönsaker i sitt 

sortiment. Utifrån våra observationer avspeglas inte ICAs mål och ambition tillräckligt tydligt 

i butikerna. Detta kan bero på att ICA centralt inte kan styra sina handlare och deras inköp 

utan endast influera dem genom sitt utbud.  

 

Däremot saknades det förutbestämda kriterier och riktlinjer som styr inköparna vid beslut om 

inköp av ekologiska produkter. Detta kan bidra till att företaget inte kommunicerar en tydlig 

image internt och externt vilket ger en negativ bild av företaget. Eftersom inköparen gör 

ständiga strategiska beslut som indirekt påverkar företaget är detta en kritisk faktor. Däremot 

kan inköparen omedvetet utgå ifrån riktlinjer utan att reflektera över detta.  

 

 4.3.3 Interpersonella faktorer  

Inköpsorganisationen på ICA består av flera inköpare som arbetar i mindre grupper och 

parallellt med andra funktioner. Seniorinköpare ansvarar huvudsakligen för leverantörer och 

prisförhandling medan juniorinköpare lägger ordern hos leverantören och ser till att optimera 

varuflödet tillsammans med transportfunktionen. 117 Inköpsbesluten görs ibland enskilt på 

grund av inköparens position och andra gånger tillsammans.  
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Inköp av ekologiska frukter och grönsaker är i behov av kortare och mer frekventa 

leveranstider då Thomas Engel berättar att de har leverans sju dagar i veckan. 118 Detta bidrar 

till att inköpare både på huvudkontoret och på butiksnivå måste ta snabba inköpsbeslut för att 

butikens hyllor inte ska stå tomma. Detta kan påverka gruppdynamiken då stressen ökar för 

medarbetarna i inköpsprocessen. Även att inköparen inte har tid att få ett godkännande med 

högre auktoritet vid beslut eftersom inköpsfunktionens hierarkiska struktur inte är lika 

effektiv. Utifrån intervjuerna kan vi dra slutsatsen att det är upp till inköparen att ensam fatta 

beslut då de ofta utgår från sin erfarenhet inom branschen.  

 

 4.3.4 Individuella faktorer  

Eftersom erfarenhet formar en individs referensram påverkar detta indirekt inköparens 

beslutsfattande. Hur inköparnas personliga egenskaper påverkar inköpsprocessen är svårt att 

avgöra utifrån ett fåtal intervjuer. Erfarenheten hos intervjupersonerna varierar från ett till 

elva år, de som endast suttit ett år på sin post ändå har en lång erfarenhet inom företaget och 

hantering av frukter och grönsaker. Vid förfrågan om inköparna har några förutbestämda 

kriterier de går efter vid inköp av ekologiska frukter och grönsaker kan vi se tecken på att 

erfarenheten formar inköpsbeslutet.  

 

”Nej…det är något vi resonerar oss fram till.”119 

 

 4.3.5 Leverantörens egenskaper 

Utifrån olika uttalanden under intervjuerna framkom det att priset inte är en faktor som spelar 

roll för ICA vid inköp av ekologiska frukter eller grönsaker. Däremot avslöjar flera artiklar 

hur ICA lägger stor vikt vid att pressa sina leverantörer på inköpspriset och att de i vissa fall 

har krävt redovisning av leverantörens totala kostnader. 120 Dock framgår det inte från 

artiklarna vilka produkter eller leverantörer som är påverkade av detta. Istället för pris 

framhäver ICA produktens kvalitet som den viktigaste faktorn vid inköp. Detta stämmer 

överens med Johnston et al. studie som visar på att produktkvalitet är en viktig faktor i 
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inköpsprocessen och att priset inte har någon påverkan. Ett flertal andra studier visar dock på 

att den ekonomiska aspekten är det som har störst influens vid inköpsbeslut.  

 

ICA säger att de förlitar sig på tredjepartscertifieringen och de använder sig av KRAV och 

EU-Blomman men menar att de även gör egna stickprov. Leverantören måste visa upp ett 

intyg på att den ekologiska odlingen är ekologiskt certifierad. ICA menar att de har valt att 

använda sig av EU-Blomman eftersom den har lägre kravspecifikationer än till exempel 

KRAV, detta för att få en större kontinuitet på sina ekologiska produkter. 121 

 

”...vi försöker med våra ordinarie leverantörer att parallellt med den konventionella odlingen 

skapa förutsättningar för ordinarie leverantörer...det är effektivt för oss då vi kan ha samma 

lastningsställe.”122 

 

ICA föredrar att göra affärer med befintliga leverantörer framför att skaffa nya leverantörer. 

Det visar sig genom att de uppmuntrar sina leverantörer av konventionella produkter att även 

odla ekologiskt.123 På så sätt optimerar ICA transporten i och med färre lastningsställen vilket 

leder till bättre lönsamhet och mindre miljöpåverkan. Detta bidrar även till att 

inköpsprocessen förenklas eftersom de använder sig av leverantörer som de redan har 

etablerade inköpsrutiner med. Genom att utveckla handeln med redan etablerade leverantörer 

menar ICA att det geografiska läget inte påverkar deras inköpsbeslut. Istället tittar de på 

helheten av beslutets miljöpåverkan. ICA betonar att ekologiska frukter och grönsaker är 

färskvaror vilket gör att de inte alltid har stora valmöjligheter vid transport och därför ibland 

prioriterar kortare leveranstid framför miljöpåverkan.   

 

 4.3.6 Produktens egenskaper  

ICA menar att produktens kvalitet när det gäller fräschör och smak är viktiga egenskaper. 

Innan ICA köper in en produkt utför de tester för att kontrollera dessa aspekter och på en 

niogradig skala måste produkten minst ha en sjua för att bli godkänd. Produktens hållbarhet är 

en viktig egenskap när ekologiska frukter och grönsaker ofta måste transporteras lång väg för 

att Sverige inte är någon stor producent av ekologiska produkter. De ekologiska produkterna 

är känsligare och därmed svårare att hantera därför väljer ICA att paketera majoriteten av sina 
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ekologiska frukter och grönsaker i komposterbara material. En ytterligare anledning för att 

paketera ekologiska produkter är att de måste vara märkta för att säkerställa certifieringen. 

Förpackningen gör det lättare att urskilja de ekologiska produkterna för både butiken och  

konsumenten. Att de ekologiska produkterna i hög grad måste förpackas är en aspekt som 

påverkar inköparens beslut då de bland annat måste bestämma när och hur produkten ska 

förpackas.  

 

4.4 Inköpsbeslut 

För att kontrollera vissa uttalanden från ICA har vi utfört observationer i butik för att se hur 

det slutliga resultatet av inköpsprocessen blir. Vi har begränsat oss till två utvalda variabler 

som var möjliga att kontrollera i butik. Den första variabeln, ursprungsland, indelas i två 

kategorier: länder inom och utanför Europa. Den andra variabeln är produktsortiment vilket 

syftar på i vilken mån butikerna erbjuder sina konsumenter ett ekologiskt alternativ inom de 

15 valda produktavsnitten.  

 

ICAs mål för deras ekologiska frukt- och grönsakssortiment är att erbjuda en ekologisk 

motsvarighet inom alla produktgrupper och vi valde att kontrollera detta med observationer i 

butik. Utifrån observationerna visade butikerna en genomsnittlig närvaro på 53 procent av 

ekologiska alternativ inom de valda produktavsnitten vilket visar på att ICA har en lång väg 

kvar till att uppnå sitt mål. De olika butiksprofilerna väljer dock i olika utsträckning att 

erbjuda sina konsumenter ekologiska frukter och grönsaker vilket påverkar resultatet av 

observationerna. ICA centralt kan dock inte tvinga sina butiker till att köpa in hela eller delar 

av sortimentet då de är fria handlare vilket visar på butikens betydelse i att integrera ICAs 

målsättning av det ekologiska sortimentet, se figur 4.  
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Figur 4. Närvaro av ett ekologiskt alternativ inom varje produktavs nitt.  

ICA uppger att de köper in ungefär tio procent av sitt ekologiska frukt- och grönsakssortiment 

från leverantörer belägna utanför Europa. Resultaten från observationerna visar att 37 procent 

av det ekologiska frukt- och grönsakssortimentet kommer från leverantörer belägna utanför 

Europa. I relation till Frukt & Grönt ABs procentandel är resultatet från observationerna 

betydligt högre. Det kan bero på att observationerna begränsar sig till 15 utvalda produkter 

och inte hela det ekologiska sortimentet, se figur 5.  

 

Figur 5. Frukter och grönsakers ursprungsland.  

 

De två variablerna är tydliga exempel på att de planerade besluten inte alltid blir som det 

faktiska på grund av de olika faktorer som påverkar inköparen. Beslutet om att importera 
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ekologiska frukter och grönsaker från länder utanför Europa är det bästa alternativet i den 

aktuella beslutssituationen. Vidare kan närvaron inom varje produktavsnitt påverkats av de 

identifierade faktorerna och på så sätt bidra till att butiken inte lever upp till strategin.  

 

”Vissa grejer tar man hem och så vill inte kunden ha det. Till exempel när det gäller endiver 

måste jag köpa in en hel kartong och så säljer jag bara två stycken.”124 

 

Även McGoldrick menar att det faktiska beslutet ofta är det idealiska med tanke på den 

rådande situationen. Tillvägagångssättet ”decide as you go” verkar vara mer anpassat och 

optimalt för en inköpare av ekologiska frukter och grönsaker då besluten tas efterhand 

beroende på den specifika situationen. På detta sätt optimerar inköparen beslutet i en situation 

där utfallet är svårt att förutspå.  

 4.5 Slutsatser 

 

 Vilka faktorer påverkar inköpare vid beslut om inköp av ekologiska frukter och 

grönsaker och hur påverkar de inköpsprocessen? 

Utifrån denna undersökning kan vi identifiera olika faktorer som påverkar inköpsprocessen av 

ekologiska frukter och grönsaker. Däremot är det svårt att avgöra vilka faktorer som påverkar 

inköparen mer än andra. Faktorerna som vi har identifierat utifrån vårt empiriska material är: 

konsumenten, inköparens egenskaper, produktkvaliteten, leverantören och certifieringen. 

Dessa är faktorer som ingår i vad teoretikerna har identifierat som omvärldsfaktorer, 

individuella faktorer, produktens egenskaper och leverantörens egenskaper. Till skillnad från 

de faktorer våra valda teoretiker har identifierat kan vi se att organisatoriska faktorer inte 

påverkar en inköpare av ekologiska frukter och grönsaker. Utifrån intervjuerna framkom det 

att inköparna på ICA inte har några kriterier som måste efterföljas i inköpsprocessen utan att 

de istället använder sig av sin intuition och den kunskap som har skapats genom tidigare 

erfarenheter för att fatta sitt beslut. Detta gäller även för interpersonella faktorer som vår 

undersökning inte kunde visa som en påverkande faktor då intervjupersonerna inte nämnde 

detta. Vi menar att interpersonella faktorer i form av gruppdynamik och företagskultur kan 

vara faktorer som påverkar men som vi inte kunde identifiera eftersom vi inte observerade 

inköparnas arbetsgång. Däremot har undersökningen visat på att den ekologiska certifieringen 

har en inverkan på inköparen vilket är en faktor som vi menar är betydelsefull i processen.  

                                                 
124

Martin Granh. Frukt- och grönsaksansvarig. (2009.04.23).  



49 

 

 

Som vår undersökning visar kan vi se att en faktor som har stor påverkan på inköparen vid 

inköp av ekologiska frukter och grönsaker är att möta konsumenternas efterfrågan. ICA 

betonar att deras mål är att erbjuda ett ekologiskt alternativ inom varje produktavsnitt året runt 

eftersom det finns en ökad efterfrågan på ekologiska produkter. Konsumenten och dennes 

efterfrågan styr inköparen vid inköp av ekologiska frukter och grönsaker genom att de köper 

in det sortiment och de produkter som konsumenter efterfrågar. Till exempel genom att de 

erbjuder konsumenten ett ekologiskt sortiment och ett brett sortiment året runt.  

 

Inköparens egenskaper innebär att de måste fatta snabba beslut utifrån knapphändig 

information där de måste förlita sig på sin erfarenhet och intuition. Denna faktor är svår att 

identifiera och skiljer sig åt mellan individer. Det har framkommit att de tar subjektiva 

inköpsbeslut där man kan anta att deras personliga egenskaper påverkar deras beslut.  

 

Eftersom de ekologiska produkterna är känsligare är produktens kvalitet en påverkande faktor 

för inköparen som har svårt att göra prognoser över tillgången. Det är en svårighet för 

inköparen eftersom de vill erbjuda lika hög kvalitet på ekologiska som konventionella 

produkter.  

 

Leverantören påverkar inköparen i form av transportmöjligheter och typ av relation. Eftersom 

att ekologiska frukter och grönsaker är en färskvara är transporten en viktig faktor för 

inköparen. På grund av produktens hållbarhet har inköparen inte alltid möjlighet att prioritera 

transport framför utbud då de sätter produktkvalitet och sortiment främst. Inköparens relation 

med leverantören påverkar processen därför att besluten ser olika ut beroende på om det är en 

ny eller en befintlig leverantör.  

 

Tredjepartscertifieringen påverkar inköparen genom hur höga de uppsatta kraven är då sänkta 

kriterier gör att företagen kan sälja ekologiska frukter och grönsaker året runt. 

Tredjepartscertifieringen är en faktor som är unik för inköpsprocessen av ekologiska 

produkter oavsett företag och bransch.  

 

Vi kan se att de identifierade faktorerna är generella för inköpare av ekologiska frukter och 

grönsaker och kan vara tillämpbara på inköpsprocesser inom flera olika branscher. Detta kan 

bero på att man i större utsträckning köper in ekologiska och konventionella produkter från 
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samma leverantör. Tredjepartcertifieringen är den faktor som skiljer sig eftersom inköp av 

ekologiska produkter förutsätter att de är certifierade enligt tredjepartens kriterier.  

 

 Hur ser inköparens planerade beslut ut i jämförelse med de faktiska besluten? 

Utifrån våra intervjuer och observationer har vi undersökt inköparens möjligheter att skapa ett 

brett sortiment. ICAs mål är att erbjuda ett ekologiskt alternativ inom varje produktgrupp. I de 

butiker vi har genomfört observationer i kan vi se att ICA har en bit kvar till att uppfylla sitt 

mål då butikerna hade 53 procent genomsnittlig närvaro av ekologiska alternativ inom de 

utvalda produktavsnitten. (Se bilaga 8, modell 2). ICA menar att de importerar tio procent av 

sitt ekologiska sortiment från länder utanför Europa. Utifrån våra observationer kan vi utläsa 

att 37 procent importeras från länder utanför Europa och 63 procent importeras från länder 

inom Europa. (Se bilaga 8, modell 1). Om observationerna utförs vid ett annat tillfälle är det 

möjligt att utfallet blir annorlunda då produkterna är säsongsberoende samt har en hög 

omsättningshastighet. Eftersom undersökningen har avgränsats till tio observationer i olika 

ICA-butiker ska de endast ge en inblick i hur ett butikssortiment i olika ICA-butiker kan se ut 

och resultatet kan inte appliceras på alla ICA-butiker. 

 

Dessa två variabler vi har valt att kontrollera indikerar att inköparens beslut är komplexa och 

påverkas i olika grad av de identifierade faktorerna ovan. Varje beslut är situationsanpassat 

vilket visar på att ett livsmedelsföretag kan ha en ostrukturerad inköpsprocess där de inte har 

några specifika kriterier som de arbetar efter. En inköpare av ekologiska frukter och grönsaker 

kan därmed använda sig av tillvägagångssättet ”decide as you go” för att optimera sitt 

inköpsbeslut efter den specifika beslutssituationen. Då en inköpare av ekologiska frukter och 

grönsaker hanterar en känslig produktkategori med en hög osäkerhetsfaktor blir en svårighet 

att göra säkra prognoser för utfallet av inköpsprocessen.  

 

I detta avsnitt analyserade vi det empiriska materialet och kopplade samman det med teorin. 

Avslutningsvis presenterade vi undersökningens slutsatser och de faktorer som påverkar 

inköparen vid inköp av ekologiska frukter och grönsaker samt resultatet av det faktiska 

inköpsbeslutet i butik. I det sista avsnittet kommer vi att diskutera våra slutsatser i en vidare 

mening. 



51 

 

5 Avslutande del 

 

I denna avslutande del kommer vi att diskutera våra slutsatser i en vidare mening. Vi kommer 

även att resonera och reflektera över arbetsprocessen. Avslutningsvis kommer vi med förslag 

till vidare forskning som hade varit intressant att fördjupa sig i.  

 

5.1 Diskussion 

Som våra slutsatser visar är inköpsprocessen av ekologiska frukter och grönsaker komplex 

och har en hög osäkerhetsfaktor. Detta påverkar inköparens roll då inköparen inte kan planera 

processen helt i förväg utan måste anpassa besluten till den rådande situationen. De olika 

identifierade faktorerna kan påverka inköparen i olika utsträckning beroende på vilka 

omständigheter som råder. Vid hantering av ekologiska frukter och grönsaker har säsongen en 

stor inverkan på inköparens valmöjligheter då tillgången varierar efter årstid. På vintern då 

tillgången av vissa frukter och grönsaker är begränsad inom Europa måste inköparen 

importera dessa frukter och grönsaker från leverantören utanför Europa för att kunna 

tillfredsställa konsumenternas efterfrågan.  

 

Det tillvägagångssätt som inköpare av ekologiska frukter och grönsaker använder sig av 

skulle kunna appliceras på inköpsprocessen inom andra branscher. Genom att använda sig av 

tillvägagångssättet ”decide as you go” kan inköparen på så vis optimera inköpen efter den 

specifika situationen. Eftersom inköparen måste fatta snabba beslut i flera olika situationer 

tjänar inköparen tid genom att fatta ett intuitivt beslut.  

 

En aspekt som kan påverka inköpsprocessen är huruvida inköpsfunktionen för ekologiska 

frukter och grönsaker är integrerad med inköpsfunktionen för konventionella frukter och 

grönsaker eller om den är fristående. Om inköpsfunktionen är integrerad så kan det ge en mer 

effektiv och snabbare process då inköpsbeslut tas för alla frukter och grönsaker oavsett 

ekologiska eller inte. Om inköpsfunktionen är fristående eller integrerad med inköp för alla 

ekologiska produkter inom organisationen så kan processen bli mer anpassad efter den 

ekologiska aspekten.  
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Den faktor som vår undersökning inte har erhållit ett entydigt svar kring är huruvida priset är 

betydelsefullt vid inköp eller inte. Den information vi har samlat in är motsägelsefull i denna 

fråga då inköparnas uttalanden inte överensstämmer med vissa leverantörers. Vi anser att 

priset kan ha betydelse i inköpsprocessen beroende på relationen med leverantören. Om 

inköparens relation till leverantören är etablerad har de troligtvis redan förhandlat fram ett pris 

och denna faktor behöver inte förhandlas vid varje nytt inköp. Den motsägelsefulla 

informationen vi har erhållit kan bero på att en inköpare med etablerade leverantörsrelationer 

inte reflekterar över priset i inköpsprocessen då denna faktor är underförstådd.  

 

Vår uppsats bidrar inte till några generella svar som kan appliceras på samtliga inköpare av 

ekologiska frukter och grönsaker. Den ger snarare en inblick kring problematiken av 

inköpsprocessen.  

 

 5.2 Reflektioner 

I den mån vi har kunnat har vi studerat det vi tänkt undersöka då det empiriska materialet har 

hjälpt oss att besvara våra frågeställningar. Däremot hade undersökningen blivit mer 

tillförlitlig om vi hade kunnat observera hur inköparna praktiskt går tillväga under 

inköpsprocessen. I efterhand har vi insett att utformningen av intervjumallen kunde varit mer 

exakt för att tydligare visa sambandet mellan intervjufrågorna och undersökningens 

frågeställningar. Vi har även insett svårigheten med att utföra en intervju som medför att 

tillgången till inköparens faktiska tillvägagångssätt och inte hur de tror eller önskar gå tillväga 

blir tydlig.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom undersökningens resultat grundar sig på information från endast ett företag skulle ett 

förslag till vidare forskning vara att göra en mer omfattande undersökning där information 

hämtas från flera olika företag för att göra undersökningen mer generaliserbar. Ytterligare 

förslag till vidare forskning skulle vara att följa inköparen genom de olika aktiviteterna som 

ingår i inköpsprocessen för att få en djupare förståelse för de faktorer som påverkar processen. 

Vi menar att det hade varit intressant med en framtida studie som undersöker hur miljövänlig 

en importerad ekologisk frukt eller grönsak är i jämförelse med en närproducerad. Detta 

eftersom ekologiska och närproducerade produkter påverkar miljön på olika sätt.  
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I detta avslutande avsnitt har vi diskuterat våra slutsatser i ett vidare sammanhang. Vi har 

reflekterat över arbetsprocessen och vi har gett förslag till vidare forskning inom 

forskningsområdet. 
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 Bilaga 1. Företagspresentation ICA Sverige 
 
ICA Sverige ingår i ICA AB som även består av dotterbolagen ICA Fastighet och ICA Bank. 

ICA AB är verksamma inom Sverige, Norge och Baltikum med 2 230 egna och handlarägda 

butiker med 22 081 anställda år 2007. ICA AB ägs till 40 % av Hakon Invest AB och 60 % av 

den nederländska Royal Ahold N.Y. ICA Sverige är Nordens ledande detaljhandelskedja och 

är marknadsledare i Sverige med 50 % av marknadsandelarna. 125 ICA drivs tillsammans med 

fria ICA-handlare som äger och driver sina butiker själva men som genom avtal med ICA har 

gemensamma funktioner för inköp, logistik och marknadsföring.126 

 

År 2008 ökade ICA-koncernens omsättning med 90 963 MSEK vilket är en ökning på 10,5 % 

från år 2007. ICA erbjuder sina konsumenter olika butiksprofiler där exempelvis ICA Maxi är 

en stormarknad medan ICA Nära är en mindre butik där konsumenten gör sina dagliga inköp. 

På detta sätt kan ICA möta kundernas behov i olika situationer. Se utförligare beskrivning 

bilaga 2 butiksprofiler. 

 

ICAs vision lyder enligt följande; ”vi ska göra varje dag lite enklare”. Missionen är; ”Vi ska 

bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider”. Både visionen och 

missionen ligger till grund för ICAs Goda Affärer som beskriver företagets ställningstagande 

gällande etik och samhällsansvar och har fokus på hållbarhetsfrågor.127 Utifrån FN Global 

Compacts tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och kamp mot 

korruption har ICA tagit fram ICAs Goda Affärer och ICAs värderingar. Ett av ICAs mål är 

att utveckla sitt sortiment av ekologiska och miljömärkta produkter och öka försäljningen av 

dessa produkter. För att uppnå målet saluför ICA ekologiska och miljömärkta produkter under 

det egna varumärket I Love Eco.128  

 

                                                 
125

 Stockholm TT. Svag krona ger dyrare mat. Tillgänglig : 

<http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2910361.svd>. (Läst: 2009.05.03). 
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 ICAs årsredovisning 2008. Sid. 33.  
127

 ICAs hemsida. Tillgänglig: 

<http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=om_ica_dynamic&viewid=1419824&showMenu=om_ica_0_

0>. (Läst: 2009.05.21).  
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 ICAs årsredovisning 2008. Sid. 10.  
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 Bilaga 2. Butiksprofiler 
 

ICA Nära: Mindre och lättillgängliga butiker med god service, anpassat sortiment och bra 

färskvaror. Många ICA Nära-butiker är ombud för Apoteket, Systembolaget och ATG.  

 

ICA Supermarket: Brett sortiment för både vardag och fest. Hög personlig service och stort 

färskvarusortiment. 

 

ICA Kvantum: Ska vara ortens ledande matbutik, med mat för både vardag och fest. Hög 

andel färskvaror, många allergianpassade, hälsoriktiga och ekologiska alternativ samt lokalt 

sortiment. 

 

Maxi ICA Stormarknad: Allt på ett ställe till bra priser. Brett livsmedelssortiment och urval 

av non foodartiklar som kläder, sportartiklar och allt för trädgården. Generösa öppettider, 

lättillgängligt för den bilburne. 

 

(ICAs årsredovisning 2008) 
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 Bilaga 3. Intervjufrågor ICAs huvudkontor i Helsingborg 
 
Bakgrund 

Namn: 

Befattning: 

Antal år i nuvarande befattning: 

 

Vilken roll har ni i inköpsprocessen? 

 

Hur ser inköpsorganisationen ut? 

 

Hur många arbetar med inköp av ekologiska frukter och grönsaker?  

 

Varför köper ni in ekologiska frukter och grönsaker? 

 

Hur stor andel av ert inköp är ekologiska frukter och grönsaker? 

 

Hur vet ni vad era kunder efterfrågar gällande ekologiska frukter och grönsaker?  

 

Vad tror ni är viktigt för kunden vid inköp av ekologiska frukter och grönsaker?  

 

Skulle ni kunna berätta om inköpsprocessen av ekologiska frukter och grönsaker?  

 

Vilka för/nackdelar finns i inköpsprocessen av ekologiska frukter och grönsaker?  

 

Vilka aspekter tar ni hänsyn till vid inköp av ekologiska frukter och grönsaker?  

 

Var är era leverantörer av ekologiska frukter och grönsaker belägna? Inom Europa? Utanför 

Europa? 

 

Vilka faktorer anser ni är viktigast i inköpsprocessen av ekologiska frukter och grönsaker?  
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Har ni några förbestämda kriterier som ni går efter vid inköp av ekologiska frukter och 

grönsaker? 

 

Använder ni er av tredjepartscertifiering? Vilken/Vilka? 

 

Varför har ni gått från att använda KRAV till EU-blomman vid certifiering av era ekologiska 

frukter och grönsaker? 

 

Hur säkerställer ni tredjepartscertifiering? 

 

Vilka drivkrafter finns för utveckling och konkurrenskraft inom inköp av ekologiska frukter 

och grönsaker? 

 

Vilka delar av processen anser ni kan förbättras? 

 

Har Ni några målsättningar med ert ekologiska frukt- och grönsakssortiment? 

Kort/långsiktiga?  
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 Bilaga 4. Intervjufrågor ICA-Butik 
 
Bakgrund 

Namn: 

Befattning: 

Antal år i nuvarande befattning: 

 

Inköp av butik 

 

Hur stor andel av era totala inköp, via ICA och fristående leverantörer, är frukter och 

grönsaker? 

 

Hur stor del andel av era frukt- och grönsaksinköp är ekologiskt? 

 

Hur stor andel av de totala inköpen gör ni via fristående leverantörer, alltså ej centraliserade 

inköp via ICA? 

 

Hur stor andel av era inköp via fristående leverantörer är frukt och grönsaker?  

 

Hur stor andel av dessa frukt- och grönsaksinköp är ekologiska? 

 

Hur exponerar ni erat ekologiska sortiment av ekologiska frukter och grönsaker? 

 

Varför köper Ni in ekologiska frukter och grönsaker? 

 

Hur vet Ni vad era kunder efterfrågar gällande ekologiska frukter och grönsaker?  

 

Vad tror Ni är viktigt för kunden vid inköp av ekologiska frukter och grönsaker?  

 

Vilka svårigheter ser Ni vid inköp av ekologiska frukter och grönsaker? 

 

Hur stort är andelen svinn av ekologiska frukter och grönsaker?  

 

Hur definierar ni begreppet servicegrad? Vad innebär det?  

 

Vilka rutiner har ni för att upprätthålla servicegraden? 

 

Skulle ni kunna berätta om inköpsprocessen av ekologiska frukter och grönsaker? 

 

Vilka för/nackdelar finns i inköpsprocessen av ekologiska frukter och grönsaker?  

 

Vilka aspekter tar ni hänsyn till vid inköp av ekologiska frukter och grönsaker?  
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Vart är era leverantörer av ekologiska frukter och grönsaker belägna? Inom Europa? Utanför 

Europa? 

 

Vilka faktorer anser ni är viktigast i inköpsprocessen av ekologiska frukter och grönsaker?  

 

Har ni några förbestämda kriterier som ni går efter vid inköp av ekologiska frukter och 

grönsaker? 

 

Använder ni er av tredjepartscertifiering? Vilken/Vilka? 

 

Varför har ni gått från KRAV till EU-blomman? 

 

Hur säkerställer ni tredjepartscertifiering? 

 

Vilka drivkrafter finns för utveckling och konkurrenskraft inom inköp av ekologiska frukter 

och grönsaker? 

 

Vilka delar av processen anser ni kan förbättras? 
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 Bilaga 5. Observationsschema 
 

Frukt&Grönt Finns vara i butik? 
Eko        /Konv 

Ursprungsland 
Eko          /Konv 

Äpple     

Päron     

Banan     

Apelsin     

Kiwi     

Plommon     

Grapefrukt     

Citron     

Morötter      

Potatis     

Avokado     

Tomater     

Gurka     

Paprika     

Vitkål     
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 Bilaga 6. Observationssammanställning: Närvaro av ett 

ekologiskt alternativ. 
 
 
Tabell 1. Närvaro av ett ekologiskt alternativ i butik. (Antal butiker som har 

produkten).  

Frukter & 
Grönsaker 

Finns produkt i butik? 
Ekologisk        Konventionell 

Äpple 4 10 

Päron 5 9 

Banan 8 10 

Apelsin 5 10 

Kiwi 5 9 

Plommon 5 7 

Grapefrukt 4 9 

Citron 4 9 

Morötter  6 9 

Potatis 5 9 

Avokado 4 9 

Tomater 7 9 

Gurka 4 9 

Paprika 5 9 

Vitkål 3 9 

Total 74 136 
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 Bilaga 7. Observationssammanställning: Ursprungsland 
 
 

Tabell 2. Frukter och grönsakers ursprungsland. (Antal frukter och grönsaker från 

respektive land). 

Ursprungsland Summa 

Ekologisk       /Konventinell 

Argentina 10 9 

Chile 2 8 

Ecuador 1 1 

Egypten 5 1 

Holland 16 30 

Israel 4 13 

Italien 19 17 

Mexiko 7 1 

Spanien  6 23 

Sverige 9 41 

Tyskland 0 2 

Frankrike 0 2 

Costa Rica 0 3 

Marocko 0 4 

Central 

Amerika 

3 5 

Brasilien 0 3 

Polen 0 2 

USA 0 9 
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Turkiet 0 1 

Sydafrika 0 3 

Dominikanska 

Republiken 

4 0 

Nya Zeeland 0 3 

Peru 0 1 

Ungern 0 2 

Belgien 0 1 

Senegal 0 1 

Colombia 0 1 

 

 
 

 
 
 

Tabell 3. Ursprungland inom eller utanför EU. (Antal länder). 

Ursprung Ekologiskt Konventionellt 

Inom EU 50 121 

Utanför EU 29 56 
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 Bilaga 8. Modeller 
 
Modell 1. Frukter och grönsakers ursprungsland. 

 

 
 
Modell 2. Ekologiskt alternativ inom varje produktavsnitt. 
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 Bilaga 9. Sammanfattning av intervjuer 

 
Vårt empiriska intervjumaterial var omfattande och vi har därför valt att göra en 

sammanfattning på de svar vi har fått av våra intervjupersoner. Denna sammanfattning ska ge 

en helhetsbild av intervjuerna och redogör därmed inte för alla svar vi har fått från våra 

intervjupersoner. Vi har valt att inte hänvisa till varje enskild intervjuperson i vår 

sammanfattning utan redogör endast för om svaren kommer från medarbetare på 

huvudkontoret eller i ICA-butiker. Den första delen behandlar de svar vi har fått från våra 

intervjupersoner på ICAs Frukt & Grönt AB, som sköter de centrala  inköpen för ICA-

butikerna. På huvudkontoret intervjuade vi: Cecilia Ekfors, butikskommunikation och 

förpackning, Christer Axelsson, inköpare grönsaker, Jenny Nettersand, kvalitetskoordinator 

och Mats Jacobsson, inköpschef grönsaker. Dessa intervjuer genomfördes den 15 April och 

den 4 Maj år 2009 på ICAs huvudkontor för frukt och grönsaker, Frukt &  Grönt AB, i 

Helsingborg.  

 

ICAs huvudkontor  

 
Vilken roll har ni i inköpsprocessen? 

Jag ansvarar för sortimentsutveckling tillsammans med vårt sortimentsteam, sköter 

leverantörsförhandlingar, produktbeskrivningar och volymplanering.  

Kvalitetskoordinator: Vi tillhör produktkvalitet i Solna som innebär produktkvalitet för alla 

varuavsnitten och vi jobbar med kundkontakten, labbet och produktkvalitet.  

 

Hur ser inköpsorganisationen ut?  

Frukt & Grönt är ett av nio affärsområden som bygger upp ICA. Organisationen består av fem 

områden som är inköp, sortiment, marknad, support och försäljning. Produktkvalitet kommer 

in från sidan eftersom kvalitet egentligen inte är inordnat i affärsstrukturen. Sortiment är den 

grupp som bygger vårt sortiment. Inköpsfunktionen verkställer Sortimentsfunktionens beslut. 

Inköp består i sin tur av Frukt, Grönt och Transport. Frukten är den grupp som ansvarar för 

alla våra fruktinköp och gröntgruppen ansvarar för alla grönsaksinköp och transporter är alla 

våra internationella transporter. Så fort vi är hemma i Sverige har vi en annan grupp som är 

ansvarig för det. Transportorganisationen ombesörjer alla våra transporter hem till Sverige 

Varje led av frukt och grönt består av ett antal produktteam som består av två upp till fyra 
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personer. Det är Citrus, Banan, Druvor & Stenfrukt, Äpple & Päron och Exotiskt. Det är fem 

grupper och motsvarande på grönt med Tomat, Gurka, Paprika, Isberg, Sallader, Smaksättare, 

svamp och dill och allt sådant, potatis, morötter och lök. Det finns fem produktteam. Varje 

grupp består av en senior buyer och tre junior buyers. Senior buyers har huvudsakligen 

ansvaret för leverantörer och prisförhandling,. Junior buyers ser till att flödet fungerar, det vill 

säga att de placerar en order hos en leverantör.  

 

Hur många arbetar med inköp av ekologiska frukter och grönsaker? 

Om man räknar hela inköpsorganisationen inklusive dem som arbetar med transport så kanske 

vi är 30 personer. Av de 30 stycken är det 5-6 som arbetar med transport och fyra team där vi 

är  cirka 12 stycken för grönsaker och 12 stycken för frukt.  

 

Hur definierar Ni ekologiska frukter och grönsaker? 

Det grundläggande är att en ekologisk frukt och grönsak ska uppfylla EU-normen för 

ekologisk frukt. (EU-blomman). 

 

Varför köper ni in ekologiska frukter och grönsaker? 

Därför att det finns en efterfrågan på ekologiska frukter och grönsaker. Vi måste möta 

marknaden, vi måste också möta våra konkurrenter och se vad de har för lösningar och vad vi 

kan göra som är bättre.  

 

Hur väljer Ni ekologiska frukter och grönsaker? 

Jenny: När inköparen tillsammans med sortiment har tagit fram nya produkter går de till 

inköparna och säger det här vill vi ha fram, kan ni titta på leverantörer och odlare till detta. 

Beroende på om det ska sälja som en standardvara, en EMV, alltså en ICA-vara ska det 

genomgå tester och ICA ekologiska varor. Då begär man prover på en standardvara och ett 

konventionellt odlat päron och ett ekologiskt päron som konkurrent och det här päronet som 

jag är intresserat av. Så kör vi ett experttest, sensoriskt test,  en panel för att provsmaka detta. 

Det är ett blindtest där de sedan fyller i betygskalan vad de tycker, om det är någon 

smakskillnad. Sen sammanställer jag dem och beroende på vilket betyg, varan måste få minst 

betyg sju på en niogradig skala för att bli EMV. Blir det inte godkänt får inköparna börja om 

igen. Då går man tillbaka till leverantören och säger att de får ändra i receptet och så kör man 

ett nytt och så kan man hålla på tills det blir godkänt. När produkten väl är godkänd ska det 

upprättas en specifikation. Det är väldigt viktigt att vi har specifikationer med våra 
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leverantörer som säger vilka krav vi har på varan när den kommer hit. Vilken fräschör 

eftersom det inte kan vara vilken som helst där max 3 % skillnad. Vi har inte nolltolerans men 

det får inte vara för stor differens. Det kan bland annat bero på vilket väder det är i Spanien, 

transport och skador med mera. Ju längre bort frukt kommer ifrån desto viktigare att ha 

dokumentet. Det viktigaste, mitt intresse är att det ska hålla bra fräschör när det kommer ut i 

butik. Många gånger ska det upp till Norrland och då ska jag räkna in att det ska hålla några 

extra dagar i transport. Huvudintresse är att det ska vara korrekt märkt för det är det lag på.  

 

Om Ni har möjlighet att bara köpa in en frukt eller grönsak, vilken väljer ni?  

Ekologisk eller konventionell? 

När det gäller rödbetor finns det bara ekologiskt odlade i butikerna, så vi ger inte butikerna 

något val. Samma sak för pepparrot och svartrot där vi valt bort det konventionella. 

Ekologiskt är viktigare än konventionellt om vi har möjligheten. Den är alltid viktigare. Förr 

var det ett sätt att få handlarna att uppmärksamma det ekologiska sortimentet. Men så kan 

man inte göra med alla produkter såsom gurka för du hittar inte volymen.  

 

Hur stor andel av ert fruktinköp är ekologiska frukter och grönsaker? 

Vi har 60 produkter, varje dag har vi 500-600, så 10 % är ekologiskt.  

 

Hur mycket svinn räknar Ni med? 

Det varierar från produkt till produkt. I vår del av flödet, i flödet fram till butik är det generellt 

så att ekologiskt har ett högre svinn. Det varierar från 1-2% till upp till 6-7%, någonstans 

däremellan ligger det. Och det varierar också mellan säsongerna, vintersäsongen är alltid lite 

jobbigare för då tar vi in varorna längre ifrån oss.  

 

Hur vet Ni vad era kunder efterfrågar gällande ekologiska frukter och grönsaker? 

Mycket får vi från kundkontakten, vi gör kvalitativa och kvantitativa 

marknadsundersökningar och sen har vi trendanalytiker som tittar på vilka trender som gäller 

och vad konsumenten tycker är bra. Sen har vi även ett tätt samarbete med butikerna. 

Butikspersonalen får veta precis vad kunderna efterfrågar och de kommer också med 

förfrågningar eller önskemål. Vi märker det på försäljningen.  

 

Vad tror ni är viktigt för kunden vid inköp av ekologiska frukter och grönsaker? 
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Förr mer att det var hälsosamt att äta ekologiska livsmedel vilket inte är bevisat. Men nu kan 

man se att tendensen går mer till att det är viktigt för kunderna att arbetsförhållandena är rätt, 

att produkterna är miljömässigt transporterade. De ser till helheten, klimatfaktorer, 

arbetsförhållande, hur det ser ut på bananodlingar. Det har ändrats då de har vidgat sitt 

perspektiv.  

 

Samma kvalitet som på de konventionella till ett rimligt bra pris. Priset kan nog variera från 

konsument till konsument då andra är beredda att betala mer.  

 

Skulle Ni kunna berätta om inköpsprocessen av ekologiska frukter och grönsaker? 

Det vanligaste sättet är att våra leverantörer presenterar nyheter och förändringar, dem skickar 

en bild och skriver en produktbeskrivning och frågar oss om vi tycker det är intressant. Och 

det landar oftast hos inköparna men det kan också landa hos vårt kategoriteam. Sen tittar vi på 

produkterna, smakar på dem och känner på dem och funderar på om detta är något vi kan 

sälja. Så checkar vi av med butikerna och vad dem tror och tycker. Om det är en produkt vi 

vill jobba med och tror på så skriver vi en produktspecifikation och talar med leverantörerna; 

så här vill vi att den förpackas, i de här lådarna, det här antalet, så diskuterar vi priser. Och när 

det är klart så plockar vi bara in det i sortimentet och lägger ut den på ordersidan så butikerna 

kan välja den eller inte välja den.  

 

Vilka för och nackdelar finns i inköpsprocessen av ekologiska frukter och grönsaker? 

Svårigheten är att hitta en jämn servicekvot. I takt med att ekologiska produkter ökar i 

popularitet måste produktionen öka i samma omfattning. De senaste åren har det varit svårt 

för produktionen att hinna med. Ofta handlar det om att man måste ställa om mark eftersom 

marken måste ligga i träda i två år. Det innebär att allt har en fördröjning.  

 

Det problemet vi har är att vi känner att vi inte har tillräckligt med kontinuitet med varor och 

inte heller den kvalitet vi vill ha Odlarna säger till oss att det svåraste är att förutse hur 

skörden blir, hur stor den blir och vilken kvalitet det blir. Jag kan inte kontrollera det, moder 

natur sköter det. Så det är det svåraste. Vid konventionell kan man styra mer än vid det 

ekologiska.  

. 

Finns det några delar av inköpsprocessen som Ni känner att ni kan förbättra?  
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Vi är mer utsatta för störningar på ekologiskt än konventionellt för att det finns färre 

leverantörer så när något går fel har vi inga alternativ.  

 

Det är nog prognosen det vill säga hur mycket jag kan lasta nästa vecka. Vissa gånger får du 

50 % av det du beställt och det är det som är det jobbigaste. Om jag skulle kunna förutspå 

detta hade det varit bra. 

 

Har Ni några förbestämda kriterier som Ni går efter vid inköp av ekologiska frukter 

och grönsaker? 

Nej det finns inget nedskrivet specifikt för vårt sortiment, det är något vi resonerar oss fram 

till  

 

Vilka aspekter tar Ni hänsyn till vid inköp av ekologiska frukter och grönsaker? 

När det gäller själva kvaliteten så är det ingen skillnad, när det gäller val av leverantör så har 

alltid ordinarie leverantörer företräde. Om de kan erbjuda både konventionell och ekologisk 

odling så går de före och det är en faktor som väger ganska tungt.  

 

Vilka faktorer anser Ni är viktigast i inköpsprocessen av ekologiska frukter och 

grönsaker? 

Det som styr valet utav leverantörer det är nog kvalitet, kvalitet och tillgång. Så priset är 

ingen viktig fråga eller det geografiska området när de gäller de ekologiska inköpen.  

 

Vart är era leverantörer av ekologiska frukter och grönsaker belägna? Inom Europa? 

Utanför Europa? 

Ordinarie odlare har inte alltid ekologiskt och därför samarbetar vi med leverantörer inom och 

utom EU för dessa ekologiska produkter.  

 

Det mesta är inom Europa sen finns det ingefäran från Kina., desto kortare väg från 

produktion till konsument desto bättre.  

 

Vet Ni ungefär hur stor del som är i Europa? 

Ja, jag skulle nog säga att det är 90% i Sverige och Europa och 10% utanför då bananerna står 

för en står del. 

 



74 

 

Tar Ni hänsyn till leverantörernas geografiska läge vid val av leverantör?  

Nej, vi väljer inget geografiskt område, vi resonerar inte utifrån något speciellt land heller. Vi 

försöker alltid hämta våra produkter så nära som möjligt, svenskodlat går alltid före av just 

det skälet, miljömässigt. Men jag kan också tycka så här att det egentligen inte spelar roll vart 

i världen vi har en ekologisk odling. Har vi behov av att köpa in och fylla en lucka i vårt 

sortiment. Där det odlas ekologiskt där är det bra. Det är klart att vi inte ska avstå från att 

importera till Sverige bara därför att den belastar på miljön och det är sannolikt att den varan 

ändå kommer importeras in vare sig den är konventionellt eller ekologiskt odlad. Då är det bra 

om det odlas ekologiskt. Vi köper svenskt när det finns svenskt och vi importerar när det inte 

finns tillgång i Sverige 

 

Hur tänker Ni kring transporten av ekologiska frukter och grönsaker? 

Vi har ingen sigill för transport, det är mer intuitivt än så länge. Vi försöker undvika att flyga 

grejer där det är möjligt, där vi vet att flyg har högre miljöbelastning. Men som sagt det är inte 

alltid uppenbart så att flyg är det främsta alternativet. En växthusodling kan förorsaka mer 

koldioxid. Men vi försöker välja båt istället för bil om det inte är uppenbart så att flyg är 

bättre i övrigt. Sen är det lite så när det gäller frukt och grönsaker som är en färskvara, vi har 

inte den valmöjligheten.  

 

Ibland är det så att ska vi överhuvudtaget kunna erbjuda frukten så måste vi kanske använda 

de som finns. Men sen försöker vi köra bil så lite som möjligt. Det gäller för alla varor. Där 

går ekonomi och miljö hand i hand. 

 

Finns det några kriterier för transport? 

Nej 

 

Använder Ni er av tredjepartscertifiering? Vilken/Vilka?  

EU-blomman är obligatorisk. Vi använder inte KRAV därför att vi inte vill köra dubbelt 

eftersom det skapar förvirring. Men det finns fortfarande förpackningar som det står KRAV 

på. 

 

Varför har Ni gått från KRAV till EU-blomman? 

Vi har valt att jobba med EU-blomman på ekologiskt eftersom vi importerar så mycket från 

Europa. Så det kommer att försvinna mycket tydligare på sikt och istället använda en symbol 
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som inte är så strikt nationell. Vi är medlemmar i EU och vi måste ta konsekvenser för vårt 

medlemskap vi är en del av Europa, så är det.  

 

Hur säkerställer Ni tredjepartscertifiering? 

Inköparen måste kontrollera att de är certifierade enligt KRAV eller enligt de här 

certifieringsorganen. ICA litar på denna certifiering, vi gör inga egna tester.  

 

Det är jordbruksverket och livsmedelsverket som kollar detta.  

 

Gör Ni egna kontroller? 

Ja, vi gör jättemånga egna tester på väldigt många produkter framförallt på dem som vi sätter 

ICA varumärket på. Men det gör vi av eget intresse för att ha koll, vi tycker inte att 

livsmedelsverket gör tillräckligt många prov. Det är inte bara ekologiska frukter och 

grönsaker. Vi gör tester för att säkerställa den ekologiska odlingen.  

 

Vad ser Ni för utvecklingsmöjligheter för ekologiska frukter och grönsaker?   

Tillgången kommer att öka, vi kommer att se fler ekologiska produkter. Så småningom 

kommer vi få en prisskillnad mellan ekologiska och konventionella produkter som är 

kostnadsbaserad istället för tillgångsbaserad. Då kommer vi också få en ännu snabbare 

utveckling.  

 

Vilka drivkrafter finns för utveckling och konkurrenskraft inom inköp av ekologiska 

frukter och grönsaker? 

Drivkrafter som finns är i den enskilde individen och dess ökade medvetenhet vilket kan 

medverka till en högre efterfrågan. 

 

Har Ni några målsättningar för ekologiska produkter och grönsaker?  

Ja, ett mål är att vi inom varje produktavsnitt ska kunna erbjuda ekologiska alternativ och det 

har vi nästan uppfyllt vid det här laget. Förpackningar ska vara miljövänliga och enkla. 

Transport har vi kvar, vi har inte egentligen formulerat målsättningarna där ännu.  

 

Vi har satt procentmål av försäljningen, men det är mer ett nationellt mål och inte ett ICA-

mål.  
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Intervjuer ICA-butiker 

Intervjuerna genomfördes i två olika ICA-butiker. På ICA Malmborgs i Lund intervjuade vi 

frukt- och grönsaksansvarige Martin Grahn den 23 April 2009 och på ICA MAXI 

Helsingborg intervjuade vi Thomas Engel, försäljningschef för frukt och grönsaker den 7 Maj 

2009.  

 

Hur stor andel av era totala inköp, via ICA och egna leverantörer, är frukter och 

grönsaker? 

Det är svårt att svara på då det nämligen är två separata bolag i det här huset, livsmedel och 

special. Så försäljningsandelen på livsmedel för frukt och grönt ligger närmare 13 %.  

 

Hur stor del andel av era frukt- och grönt inköp är ekologiskt? Om du kan uppskatta…  

Jag vet att ICA hade en ambition för fem sex år sedan att det skulle motsvara 10 % och jag 

skulle kunna tro att vi idag ligger på 1 %. Det har ökat på senare år.  

 

Hur stor andel av de totala inköpen av frukt och grönt gör ni via egna leverantörer? 

alltså ej centraliserade inköp via ICA? 

Om man tittar på frukt och grönt har vi en inköpsprocent från ICA på cirka 82 %, utöver det 

så har vi kanske 8 % från Everfresh och sen har vi en potatisleverantör i Laholm. Men det 

beror på säsong. Vi har en bonde till exempel som vi köper färsk vitkål och broccoli från 

honom.  

 

Hur ser det ut just nu? 

Ja, just nu så har vi bara potatisen och den står för cirka 8 % 

 

Är några av dessa egna inköp ekologiska? 

Ja, det är det. Vi köper allt ekologiskt från våra två huvudleverantörer ICA och Everfresh.  

 

Vid inköp av era egna leverantörer, som potatisen, tittar ni på några specifika aspekter? 
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Ja givetvis måste de vara certifierade. Vi har mat-säkerhet i första rum, framför priser, vi 

skulle aldrig sänka kvalitén. Alla vi handlar från måste vara certifierade, BCR certifierade 

eller global gap certifierade och smakauktoriserad.  

 

Ser Ni några svårigheter vid inköp av ekologiska frukter och grönsaker? 

Nej, tvärtom. Historiskt sett så har problemet alltid varit att KRAV alltid ställt höga kriterier 

på dessa produkter, så höga att kontinuiteten blivit lidande. Så vi hade ingen kontinuitet av 

ekologiska varorna i butiken, förr det var nästan slut varannan dag. Sedan vi gick med i EU så 

har vi bestämt att det har varit bättre att sänka kriterierna lite grann så att vi kan sälja 

miljövänliga kravodlade varor året runt utan att det ska vara några glapp. Så man har sänkt 

ribban lite grann på ekologiska frukter och grönsaker för att tillgodose konsumenternas behov.  

 

Vet Ni vilka kriterier som har sänkts för att skapa denna kontinuitet? 

Nej, idag är det mängder av olika ekologiska sammanslutningar. ICA sätter minst lika höga 

krav som KRAV på sina produkter, I Love Eco. Så där är det inga skillnader. Men det bidrar 

till att man kan ha det året runt och i större utsträckning, det viktiga är att vi strävar åt samma 

håll och inte försvårar. För det första tar det två år att konvertera en traditionell odling till 

ekologisk och så ställs det så höga och dyra krav och sen så tjänar det så dåligt på det så ingen 

vill satsa på det. Så när efterfrågan är stor och tillgången dålig så pressar man upp priserna 

och får en dålig cirkel. Så idag har man lättat på regler så att fler konverterar till ekologisk 

odling och det finns mer lönsamhet, så strävar vi åt rätt håll tillsammans.  

 

Så svårigheten är tillgången? 

Ja, efterfrågan har ökat i hand med den ökade miljömedvetenheten.  

 

Har Ni någon uttalad inköpsstrategi för de ekologiska frukter och grönsaker? 

Ja, det är att vi ska försöka hålla ett så brett och djupt sortiment som möjligt på ekologiskt året 

runt.  

 

Anser ni att priset är en viktig faktor av ekologiska frukter och grönsaker? 

Nej inte i det här skedet, det viktiga att rimlig prisnivå så att det rullar runt hela tiden.  

 

Hur ser inköpsprocessen ut av ekologiska frukter och grönsaker? 
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Det skiljer sig ingenting jämfört med inköpsprocessen av konventionella frukter och 

grönsaker. I den här butiken har vi leverans sju dagar i veckan och vid tre av dem har vi två 

leveranser om dagen. Vi går in i datorn och lägger order hela tiden.  

 

Vilka faktorer anser Ni är viktiga i inköpsprocessen av ekologiska frukter och 

grönsaker? 

Att man har ett bra och brett sortiment.  

 

Vart är era leverantörer av ekologiska frukter och grönsaker belägna? Inom Europa? 

Utanför Europa? 

Vi har mycket i Europa men vi har en del utanför också som mellanöstern, Israel. Men det 

mesta kommer nog från Europa. Det beror på säsong men visst händer det att vi tar ekologiska 

frukter från andra sidan jorden och då kan man ifrågasätta om det är rimligt att transportera 

ekologiska varor så långt. Men och andra sidan så går det ofta med charterflyg, så länge 

människor flyger charterflyg och kan frakta varorna så är det inget som ytterligare påverkar 

miljön. En kund vill gärna tro att en närodlad produkt är mer miljövänlig än ekologisk, så de 

köper hellre svenska tomater. Svenska tomater under en viss tid är inte särskilt miljövänligare 

med tanke på växthus för det tar så mycket energi. Så det är miljövänligare vissa tider under 

året att transportera tomater från Spanien.  

 

Har ICA några förbestämda kriterier som Ni går efter vid inköp av ekologiska frukter 

och grönsaker? 

Inte vid inköp men däremot har ICA egna och där är ICA bättre lämpad på att besvara. ICA 

ekologiskt, som jag sa tidigare, har samma kriterier som KRAV men när det gäller vid inköp 

följer man det reglementet som det är.  

 

Använder ni tredjepartscertifiering? I så fall vilken/ vilka?  

ICA konverterar det mesta till ICA ekologiskt. Så dem väljer samarbetspartner som fyller dem 

kriterierna. Men när vi handlar från Everfresh så har inte dem ICA ekologiskt utan KRAV.  

 

Men största andelen är? 

ICA ekologiskt och KRAV 

 

Har ni EU blomman? 
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Inte så mycket av den just nu. 

 

Hur säkerställer ni tredjepartscertifieringen? 

Vi som butik säkerställer den inte utan vi litar på våra leverantörer. Inom ICA så har man en 

jätte bra säkerhetsapparat som butik. Om vi väljer att handla från en annan leverantör så är vi 

skyldiga att meddela det till ICA så att de kan ta kontakt med denna leverantör och säkerställa 

att de är certifierade. Så ICA ser till att kolla alla leverantörer. Så vi skulle aldrig ta några 

risker att handla från någon odlare från en koloni.  

 

Varför köper Ni in ekologiska frukter och grönsaker? 

Vi försöker, i den här butiken, att ta vårt samhällsansvar. Vi lyssnar mycket på kunder och hur 

samhället resonerar i stort. Vi är en miljöbutik så vi vill jobba miljövänligt och för ekologiskt. 

Vi vill att den andelen ska öka mer och mer.  

 

Så den största anledningen till att Ni köper in ekologiskt är..?  

Att vi vill driva utvecklingen åt det hållet.  

 

 Hur vet Ni vad era kunder efterfrågar gällande ekologiska frukter och grönsaker? 

Vi försöker vara lyhörda varje dag, vi har 50 000 kunder i veckan så vi lyssnar på vad våra 

kunder säger och vad de saknar. Vi har något som heter kundkompassen ett par gånger om 

året där kunder får driva sina önskemål sen har vi har även en kundbrevlåda i entrén där de 

kan skriva kommentarer. 

 

Vad tror Ni är viktigt för kunden vid inköp av ekologiska frukter och grönsaker? 

Jag tror det är individuellt.  

 

Tror Ni det finns några andra faktorer som är viktiga för kunden? 

Givetvis om priset hade varit lägre då hade man kunnat påverka många mer, men den 

ekonomiska situationen gör saken inte bättre. För idag jobbar vi mycket med euro, dollar och 

den svenska kronan är inte mycket värd och då blir det svårt.  

 

Hur stort är andelen svinn av ekologiska frukter och grönsaker?  

Procentuellt så kanske svinnet är större på det ekologiska än det vanliga sortimentet eftersom 

omsättningshastigheten inte är lika stor. Vi kanske har ett svinn på 3 till 4 %.  



80 

 

 

 

 

Vet du omsättningshastigheten? 

På det ekologiska är det svårt men tar vi de tio största varorna är det kanske fyra gånger i 

veckan. Och sen finns det varor som endast snurrar en gång i veckan.  

 

Hur definierar ni begreppet servicegrad om Ni tänker i relation till det ekologiska 

sortimentet?  

Jag tycker att servicegrad är att tillhandahåller ett bra sortiment och tittar på pr isbilden och 

håller den nere så mycket som möjligt. Och se till att man har en fyllnadsgrad veckans alla 

dagar. Och det har vi eftersom vi har leverans alla dagar i veckan.  

 

Vilka drivkrafter finns för utveckling och konkurrenskraft inom inköp av ekologiska 

frukter? 

Jag tycker att det blivit mycket mer gynnsammare och lättare att konvertera till ekologisk 

odling. Jag tror att i det läget vi är idag, är att alla är eniga om vilket håll vi ska driva det här. 

Det känns som att man arbetar åt rätt håll.  

 

Har Ni några målsättningar med erat ekologiska frukt och grönt sortiment? 

Kort/långsiktiga?  

ICA har en målsättning att 10 % av omsättningen ska vara ekologisk och man ska sikta mot 

stjärnorna för att nå trätopparna. Det bör man kunna nå inom fem år.  

 

Hur ser omsättningen ut för det ekologiska? 

Det ökar hela tiden totalt sätt men jag kan inte säga exakt om vi dubblerat på några år, jag vet 

inte. 

 

 Men har ni några egna mål som butik för det ekologiska sortimentet? 

Vi jobbar mycket med försäljningsstatistik och märker vi att ett sortiment snurrar på mer så 

ger vi det ett utrymme. Sen kan vi till och med ge andra varor större utrymme än vad de 

förtjänar utifrån försäljning bara för att vi vill styra över försäljningen. Jag kan tänka mig att 

framöver att man kommer lämna ännu större plats åt det ekologiska sortimentet.  
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