
 

I nst i t u t i onen för  serv i ce management  
och  t j änstevetenskap 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete för kandidatexamen  

Mätbar magkänsla? 
En kvalitativ studie av prognoshantering 

inom e-handel av dagligvaror. 
Leo Magnusson 

Eric Thysell 

 
Gruppnr: 77 

 
 

Handledare: 

Cecilia Fredriksson 

Examensarbete 

VT 2016  



1 

 

Förord 

Vi vill passa på att tacka några personer som bidragit till denna studie. För det första vill vi 

tillägna ett stort tack till Andreas Gumabon, verksamhetschef för City Gross Matkasse. Han har 

bidragit med såväl kunskap som kontakter för att göra denna studie möjlig. Vi vill även tacka 

Martina Lexfors, inköp- och logistikkoordinator för City Gross Matkasse, för den insyn vi fått 

i frågor som rör inköp och logistik. En tydlig bild av det dagliga arbetet gällande inköp har vi 

fått genom Pär Olsson, inköpsplanerare på Bergendahls. Vi har sedan fått en mer operativ bild 

genom Bergendahls prognosplanerare. Linus Larsson, logistikchef på Bergendahls, har hjälpt 

oss att förstå logistikens roll i processen. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Cecilia Fredriksson för hennes support i skrivprocessen. 

 

 

 

Leo Magnusson                     Eric Thysell 

 

Helsingborg 26 Maj 2016 

  



2 

 

Sammanfattning 

Titel Mätbar magkänsla? - En kvalitativ studie av prognoshantering inom e-handel av 
dagligvaror. 

      
Författare Leo Magnusson och Eric Thysell 
 
Nivå Kandidatuppsats i Service Management, VT 2016 
 
Lärosäte Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management 
 
Handledare Cecilia Fredriksson 
 
Nyckelord Prognoshantering, E-handel, Livsmedelsbranschen, Omnikanal 
 
Empiri Arbetets material baseras på svaren från de djupintervjuer som genomfördes med 

respondenter från en svensk livsmedelskoncern. 
 
Syfte Syftet med studien är att förstå hur företag kan förhålla sig till prognosarbetet när 

de arbetar inom livsmedelsbranschen i e-handeln. 

 
Metod Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med ett induktivt förhållningssätt. Det 

empiriska underlaget består av intervjuer med fallföretag. 
 
Slutsats De utmaningar som uppstår från prognosarbetet kan motverkas genom en 

övergång till en mer sömlös arbetsprocess. För att möjliggöra denna övergång ska 
företaget upprätta en separat värdekedja som klargör digitala kanalers position i 
företag. Den digitala värdekedjan och den traditionella värdekedjan länkas 
samman genom vertikala sammanlänkningar som ämnar bistå varandras 
arbetsprocesser. Detta regleras i sin tur av ett gemensamt balanserat styrkort som 
påtvingar samverkan och koordination. På det sättet förbättras kommunikationen, 
målsättningen och ansvarsfördelningen. Då försvinner friktionerna och en helhet 
skapas vilket i sin tur motverkar de utmaningar som uppstod från 
prognoshanteringen. 
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Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras problembakgrunden. Här skapas en helhetsbakgrund 

genom att diskutera utvecklingen av livsmedelsbranschen. Därefter följer 

problemformuleringen där organisationers roll i denna utveckling tydliggörs genom denna 

kontext. Det leder oss in på syftet och de forskningsfrågor som studien skall besvara. 

Avslutningsvis presenteras uppsatsens avgränsningar och disposition. 

Problembakgrund 
“Nätet ändrar inte bara på vårt konsumtionsbeteende utan också på våra liv. När vi 

slipper lägga tid på att bära hem tunga kassar från affären, får vi mycket tid över till 

annat.” (dhandel.se) 

 

Livsmedelshandeln på nätet väntas fortsätta sin starka tillväxt under 2016. Den svenska e-

handeln växte totalt sett under 2015 med 19 procent vars omsättning på drygt 50 miljarder 

kronor utgör en andel på 7 procent av den totala detaljhandeln. D-food Index från Svensk 

Digital Handel presenterade nyligen siffror som inte bara bekräftar tillväxten utan även 

presenterar en kraftigare tillväxt när det gäller livsmedelsbranschen. Livsmedelsförsäljningen 

på nätet ökade med 32 procent under första kvartalet 2016 jämfört med första kvartalet 2015 

(HUI Research 2016). Tillväxten drivs på av den allt snabbare digitaliseringen som gör 

shopping på nätet mer och mer lättillgängligt. Dessutom blir de digitala inslagen genom nya 

kanaler allt fler och avancerade (HUI Research 2016). En prognos är en framtidsbedömning 

och en förutsägelse om kommande utveckling och är därför av betydelse när det kommer till 

företagets strategiska planering (Antohny et al. 2014, s. 381). För att kunna säkerställa att ett 

företaget kan ta del av den ökade tillväxten för e-handeln inom livsmedelsbranschen finns 

därför ett behov för djupare kunskap om hur man kontinuerligt arbetar med prognoserna. 

Digitaliseringen av livsmedelsbranschen genom intåget av fler kanaler innebär att två eller fler 

kanaler arbetar sida vid sida. Denna studie vill undersöka prognostisering i sammanhanget och 

förstå hur kontexten påverkar företags arbetet med prognoser. Vi är därför intresserade av att 

se om någon form av teoretisk tillämpning kan kartlägga processen och förstå hur företag kan 

förhålla sig till prognoser under liknande förhållande.  
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Problemformulering 
“Dagligvaruföretagen kommer förmodligen att står för nästa stora lyft eftersom de 

större aktörerna på allvar lanserar lösningar för smidiga onlineköp och hemleverans 

av varor.” (SVD.se) 

 

Liknande lösningar för smidiga onlineköp och hemleverans av varor driver tillväxten. Nya 

tekniska lösningar påverkar givetvis även livsmedelsinköpen vilket förväntas resultera i en 

fortsatt digitalisering av mathandeln (dhandel.se). Fler aktörer vill slå sig in på den växande 

marknaden samtidigt som redan etablerade aktörer lanserar lösningar för smidiga 

dagligvaruköp på nätet (SVD.se). Flera globala aktörer såsom Axfood, Amazon och Google 

har bekräftat sitt intresse för e-handeln inom livsmedelsbranschen vilket samtidigt bekräftar 

branschens potential. Axfood visade i början av 2015 intresse för Linas Matkasse innan de 

bestämde sig för att starta eget. Den 12e maj 2016 bekräftade Axfood genom ett 

pressmeddelande att de startar upp sin e-handelsverksamhet genom Willys (axfood.se). ICA 

kom nyligen med nyheten att de går ett steg längre, genom ett pilotprojekt vill de nämligen 

leverera dagligvaror direkt till konsumentens kylskåp utan att denne behöver vara hemma 

(didigital.se). Även Google ger sig in i branschen genom att bekräfta lanseringen av en tjänst 

som levererar matvaror hem till slutkonsumenten redan samma dag (VA.se). Likaså sker det 

spekulationer kring Amazon.com, världens största nätbutik, och deras etablering i 

livsmedelsbranschen (VA.se). De stora aktörernas intresse i branschen är alla genom sina 

investeringar exempel på nya kanaler. Nya kanaler innebär osäkerhet och komplexitet och ger 

upphov till att strategiskt agera snabbare och att effektivisera sitt beslutsfattande i företagen 

(Bengtsson & Skärvad 2001, s. 273). För att kunna effektivisera sin verksamhet i samband med 

tillväxt är prognoser därför en vital del. Inom e-handeln i livsmedelsindustrin ökar volymerna 

kontinuerligt vilket ställer högre krav på prognoser. Prognoser handlar om hur ett företag kan 

planera verksamhetens produktion och resurser samt hur man på bästa sätt bemöter efterfrågan 

(Bjørnland et al., 2003). Företag använder prognoser för att bilda sig en uppfattning om hur 

framtiden kommer att se ut för att kunna planera verksamheten därefter. Chhaochhria och 

Graves (2013) utvecklar resonemanget genom att tillägga att prognoser ligger till grund för hur 

företag planerar exempelvis såväl inköp som logistik. Prognoser skapas av de kunskaper och 

den information som finns tillgänglig för ett företag (Nahmias 2009, s. 268). 
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Syfte 
Syftet med studien är att förstå hur företag kan förhålla sig till prognosarbetet när de arbetar 

inom livsmedelsbranschen i e-handeln. 

Frågeställningar 
• Hur arbetar företag inom livsmedelsbranschen med prognoser för e-handeln idag? 

• Vilka eventuella utmaningar kan uppstå i arbetet med prognoser inom e-handeln? 

• Hur kan företag utifrån sina utmaningar arbeta strategiskt med prognoser? 

Disposition 
Uppsatsen inleds med ett avsnitt kring tidigare forskning. Detta syftar till att berika läsaren om 

forskning kring ämnet. Därefter följer ett avsnitt som presenterar det teoretiska ramverket. Här 

redogörs för de teorier som ligger till grund för den teoretiska tillämpning. Sedan följer avsnittet 

som behandlar metod och material. Det syftar till att utförligt beskriva det tillvägagångssätt som 

använts för insamling av det empiriska material som presenteras i nästkommande kapitel. Det 

empiriska materialet presenteras utifrån tre teman: prognoshantering, inköp och logistik, en 

uppdelning vi argumenterar för i metoddelen. Därefter följer analysen. I detta stycke relateras 

den insamlade empirin till både teori och tidigare forskning för att skapa en kontext. 

Avslutningsvis öppnar vi upp för diskussion av de slutsatser som framkommit i slutsatsen och 

presenterar förslag till eventuell vidare forskning. 
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Teori och tidigare forskning 

Detta avsnitt syftar till att beskriva teori och tidigare forskning. Avsnittet kommer även att 

redogöra för flertalet begrepp som ligger till grund för vår studie. Först och främst ges en 

översiktlig bild över tidigare forskning utifrån både generella och mer specifika teorier. 

Därefter redogörs för begreppet prognoser för att ge läsaren en nödvändig kunskapsbas för 

vidare läsning. Prognoser relateras sedan till Porters teori kring värdekedjan och beskriver 

dessutom samband med de teman som fungerar som utgångspunkt för studien. Sedan 

presenteras teorier kring omnikanaler och teorins betydelse för arbetet klargörs. Omnikanaler 

för oss vidare in på ansvarsenheter och vi kommer avslutningsvis redogöra för det balanserade 

styrkortets uppgifter och personalens roll genom intern marknadsföring. 

Tidigare forskning 
I artikeln Predicting Electronic Commerce Growth: An Integration of Diffusion and Neural 

Network Models av Mukhopadhyay, Samaddar och Nargundkar (2008) beskriver dem hur 

intresset för att mäta och prognostisera tillväxten i e-handel har ökat för att åstadkomma effektiv 

planering (Mukhopadhyay et al. 2008). Studien riktar ett stark fokus på externa faktorer och 

lämnar därför utrymme för ytterligare forskning av interna faktorer. Artikeln ”Bringing Order 

Out of Chaos: Forecasting E-commerce” av Golicic, Davis, McCarthy och Mentzer beskriver 

e-handel som kaotisk, volatil och spännande, och tar upp interna faktorer (Golicic et al. 2001, 

s. 11).  

 

”The critical factor that differentiates e-commerce from traditional commerce is the 

ability to connect trading networks to the entire supply chain to achieve competetive 

advantage.” (Golicic et al. 2001, s. 11) 

 

Citatet bekräftar hur företag som ägnar sig åt e-handel har bättre förutsättningar för att skapa 

sig konkurrensfördelar genom the supply chain. Studien klargör att strategier spelar en viktig 

roll inom e-handel för prognostisering. Dessutom klargörs vikten av att arbeta korrekt med de 

resurser och tillgångar som finns tillgängliga (Golicic et al. 2001, s. 11). Studien för oss vidare 

in på det interna perspektivet. Författarna bryter ner påverkande faktorer utifrån miljö, 

information, prestation och förmågor. Artikeln är skriven för över 15 år sedan och utgår från 
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the supply chain med fokus på produkter. I dagens samhälle handlar det snarare om det totala 

tjänsteerbjudandet. Vi anser därför att det är aktuellt att studera e-handeln av dagligvaror genom 

värdekedjan som bättre beskriver hur värdet skapas från producent till konsument. Artikeln The 

impact of e-commerce on the value chain skriven av Desruelle och Burgelman (2001) beskriver 

just e-handelns inverkan på värdekedjan. Vikten av värdeskapande för tjänsteföretag är ett 

återkommande tema i studien som belyser tjänster generellt och väcker intresse för hur 

fenomenet är idag i dagligvarubranschen. De talar även om e-handelsteknologier och för oss 

naturligt vidare in på Cuthbertson och Piotrowicz (2014) artikel. 

 

Cuthbertson och Piotrowicz (2014) skriver i sin artikel Introduction to the Special Issue 

Information Technology in Retail: Toward Omnichannel Retailing om tekonologins ökade 

inflytande som innebär nya utmaningar och möjligheter för företag inom detaljhandeln. De 

förklarar att linjen mellan det fysiska och det digitala allt mer suddas ut och att det därför skapar 

ett behov att integrera kanalerna så att de upplevs som en sömlös process oavsett kanal. De 

största utmaningarna beskrivs i artikeln som channel integration och supply chain redesign 

(Piotrowicz & Cuthbertson 2014, s. 8). Kunder har idag höga förväntningar på en sömlös 

process oavsett vilken kanal de använder sig av. Detta är en stor utmaning som få företag 

faktiskt lyckas med att åstadkomma. När företag använder så kallade multikanaler upplevs 

företaget ha olika avdelningar för olika kanaler med olika människor vilket inte leder till en 

integrerad process. Problemet med utebliven integrering blir extra tydligt med digitala kanaler. 

Problematiken beskrivs bland annat uppstå med anledning av misslyckad integrering av 

prissättning, befordran, marknadsföring och värdekedjan (Piotrowicz & Cuthbertson 2014, s. 

9). Arbetet med värdekedjan beskrivs som ett av huvudproblemen som leder till utebliven 

integrering. Värdekedjan innefattas av flera aktiviteter som antingen kan ses som särskilda eller 

gemensamma. Mixen av traditionella och digitala kanaler gör det extra viktigt att integrera 

aktiviteter för att säkerställa tillgängligheten av produkter (Piotrowicz & Cuthbertson 2014, s. 

12). 

 

Moraru & Oracz (2014) skriver i sin uppsats Omnichannel, vinna eller försvinna! om hur tre 

svenska detaljhandelsföretag arbetar med omnikanaler för att strategiskt jobba med planering 

genom integrering. De kartlägger en rad faktorer som förhindrar uppkomsten av en integrerad 

omnikanal och hur företag skall jobba med dessa utmaningar för att implementera nya kanaler 

och handelslösningar. En av de viktigaste anledningarna till att jobba med utmaningarna och 
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utveckla en omnikanal görs för att skapa en enhetlig sömlös shoppingupplevelse för 

konsumenten. De beskriver arbetet med omnikanaler som en pågående cykel som företag måste 

jobba med kontinuerligt för så småningom nå fram till en sömlös shoppingupplevelse. Studien 

utgår först och främst från den traditionella detaljhandeln och ger vidare förslag på forskning 

inom digitala kanaler (Moraru & Oracz 2014, s. 2-42).  

 

Andersson & Jonasson (2014) identifierade fem stycken områden de fokuserade på i sin uppsats 

Logistik - nyckeln till fortsatt framgång för e-handel? som syftade till att fylla den 

kunskapslucka som finns när det gäller logistiken kring e-handel. Dessa områden var 

leverantörsrelationer, lager, prognoser, informationshantering och kundrelation. De skriver om 

prognoser som en central punkt för att kunna effektivisera sin verksamhet. De kom fram till att 

det är viktigt att ta vara på den kunskap och de erfarenheter som finns tillgodo inom företaget 

(Andersson & Jonasson 2014, s. 2-32).  

 

En prognos är en en framtidsbedömning och en förutsägelse om kommande utveckling (NE.se). 

För att exempelvis upprätta en väderprognos om kommande värdelek behöver man sätta vädret 

i en kontext och studera dem faktorer som påverkar väderleksprognosen för att kunna förutse 

mönster och förhoppningsvis även vädret. Detsamma gäller prognoser inom e-handeln där det 

finns ett behov av att studera den kontext genom vilken man förstår olika faktorer som påverkar 

en sådan prognos och se mönster. E-handelns kontext är en marknad med producenter och 

konsumenter och däremellan finns det i flertalet fall grossister. Ur tidigare forskning finns det 

flera studier som visar på hur ett företag ur sitt perspektiv integrerar olika kanaler i värdekedjan. 

Vi har däremot funnit ett forskningsgap relaterat till e-handeln i dagligvaruhandeln då det 

fortfarande är en väldigt ny marknad och därför saknar forskning. 
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Vad är en prognos? 
En prognos är som tidigare klargjort en framtidsbedömning och en förutsägelse om kommande 

utveckling (NE.se). Det kan liknas med en budget och har att göra med strategisk planering 

inför framtiden. Exempelvis utgår en budget från ett företags individuella målsättning medan 

en prognos är oberoende av företagets målsättning och istället styrs av marknaden. En prognos 

ämnar att förutsäga framtida utfall och ett förlopp innan det väl inträffar medan en budget 

avspeglar ett organisatoriskt åtagande, en målsättning. Detta innebär att en budget förändras 

utifrån aktiva handlingar av organisationen och att en prognos förändras i takt med att ny 

information indikerar förändringar på marknaden. En budget utgår alltså från antagandet om en 

positiv utveckling för ett företag medan en prognos är en förutsägelse över vad som är mest 

sannolikt kommer hända. Arbetet med prognoser är en stor del av den strategiska planering som 

företag gör löpande (Anthony et al. 2014) . 

Prognosers roll i värdekedjan 
Porter (1985) menar genom sin teori om värdekedjan (Bilaga 2) att konkurrensfördelar inte kan 

förstås genom att se på en organisation i sitt stora hela. En organisation utgörs av flera 

aktiviteter som är relaterat till inköp, produktion, marknadsföring, logistik samt supportaktiviter 

som slutligen syftar till att öka tjänstens värde efter det att den nått slutkonsumenten (Porter 

1985, s. 35). Dessa aktiviteter benämns som primära och handlar om de faktiska fysiska delarna 

av tjänsteproduktionen. Med tanke på vår studie som belyser prognostisering är det därför 

relevant att bryta ner vårt fallföretag och dess aktiviteter för att möjliggöra en analys av de 

centrala delarna som påverkas av prognostisering. Studien kommer därför utgå från de tre 

aktiviteterna inköp, produktion samt logistik. Att integrera aktiviteter genom värdekedjan är en 

en nyckelroll för att nå konkurrensfördelar (Porter 1985, s. 36). Värdekedjan visar hur olika 

aktiviteter i ett företag är sammanlänkade med varandra och vad detta innebär genom att 

tydliggöra det totala värdet (Porter 1985, s. 37). Varje aktivitet har sina inputs, sin personal och 

någon form av teknologisk uppfinning för att utföra sin aktivitet (Porter 1985, s. 37). 

Aktiviterna delas i sin tur upp utifrån vilken påverkan de har på det faktiska värdeskapandet. 

För det första finns det direct activities som är direkt involverade i värdeskapandet. För det 

andra finns indirect activities som är en förutsättning för de direkta aktiviteterna och deras 

arbete (Porter 1985, s. 44). Den sistnämna är relaterat till studiens utgångspunkt i värdekedjan 

som tar fasta vid inköp, produktion och logistik som alla är aktiviteter som indirekt påverkar 

slutresultatet. I många branscher har indirekta aktiviteter fått en allt större betydelse och kan 
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spela en betydande roll med tanke på dess inflytande i verksamheten (Porter 1985, s. 44). Även 

om värdekedjan involverar olika aktiviteter är de inte en uppsättning av oberoende aktiviteter 

utan i väldigt hög grad beroende på varandra (Porter 1985, s. 48). Länkar och relationer mellan 

avdelningar leder till fördelar på två olika sätt, nämligen effektivisering och koordinering 

(Porter 1985, s. 48). Porter (1985) beskriver detta väldigt tydligt: “on-time delivery, for 

sexample, may require coordination of activities in operations, outbound logitstics and service” 

(Porter 1985, s. 48). Därför är värdekedjan av betydelse för vårt arbete som kan beskriva 

koordineringen mellan prognosavdelningen, inköp och logistikavdelningen. Förutom 

horisontella länkar inom en värdekedja finns även vertikala som handlar om länkar mellan olika 

värdekedjor som är knutna till olika kanaler (Porter 1985, s. 50). När företag ytterligare 

implementerar kanaler blir det därför nödvändigt med länkar dem emellan. På så sätt integreras 

aktiviteterna med varandra för att ha en gemensam vision och fungera som en och samma 

funktion vilket medför kostnadsbesparingar (Porter 1985, s. 51). Det för oss naturligt vidare in 

på omnikanaler. 

Omnikanal 
Det senaste försöktet att definiera omnikanal gjordes av Levy et al. (2013) som förklarade 

begreppet enligt följande: “a coordinated multichannel offering that provides a seamless 

experience when using all of the retailer’s shopping channels.”. Flera definitioner av begreppet 

förekommer men de är alla överens om att omnikanaler är integrerade och sömlösa processer 

mellan kanaler (Lazaris & Vrechopoulos 2014, s. 1). Omnikanaler har blivit ett aktuellt ämne 

senaste åren framför allt med anledning av den digitalisering som skett (Piotrowicz & 

Cuthbertson 2014, s. 6). Digitaliseringens intåg syns framför allt på hur kunden erbjuds ett 

flertal kanaler att göra sina transaktioner genom (Piotrowicz & Cuthbertson 2014, s. 6). I 

dagligvarubranschen är digitaliseringens intåg tydligt genom e-handeln som en extra kanal. Fler 

kanaler leder dock till ett stort behov av integrering och i många fall divisionaliseras företag i 

samband med implementering av fler kanaler. Eftersom att vår studie om prognostisering 

belyser de tre aktiviteterna inköp, produktion och logistik är det därför av betydelse att förstå 

relationen mellan fler kanaler. Till skillnad från traditionella modeller med multikanaler som 

bygger på divionsalisering och självständighet strävar omnikanaler till samarbete mellan de 

olika kanalerna för att optimera och individualisera kundens inköp. Genom att erbjuda fler 

kanaler och möjligheter till individualisering för konsumenterna ställs olika aktiviteter såsom 

inköp, prognostisering och logistik på prov vilket innebär utmaningar för prognoshanteringen. 
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Strävan efter organiskt samarbete mellan kanalerna och de delar information som bistår deras 

serviceleverans. Därmed handlar inte kunden gentemot en kanal utan mot ett helt varumärke 

som levererar tjänsten (Piotrowicz & Cuthbertson 2014, s. 6). Samarbete mellan olika 

aktiviteter innebär samarbete mellan olika enheter inom en organisation. Samarbete mellan 

olika aktiviteter och enheter inom en organisation för oss vidare in på responsibility centers och 

så kallade ansvarsenheter. 

Ekonomiska ansvarsenheter 
Ett företag kan beskrivas som en samling av responsibility centers där varje enhet arbetar under 

ledning av en chef (Anthony et al. 2014, s.128). Responsibility centers kommer hädanefter 

benämns ansvarsenheter. I värdekedjan har olika ansvarsenheter olika ekonomiskt ansvar. 

Ansvarsenheter syftar till att hjälpa företaget med att implementera strategier för att arbeta 

strategiskt med att nå företagets gemensamma målsättning (Anthony et al. 2014, s. 129). För 

att implementera dessa strategier delas olika resurser som inventarier, monetära medel och 

mänskligt kapital för att förvandla input till output och i processen skapa värde för företaget. 

Precis som teorin kring värdekedjan ligger fokus på det värde som faktiskt skapas. 

Ansvarsenheter fördjupar vårt fokus på faktiskt värdeskapande genom att faktiskt skapa en 

förståelse för hur man strategiskt arbetar i verkligheten. Enheterna bedöms utifrån respektive 

omsättningen, som speglar hur effektivt dem är på att omvandla input till output (Anthony et 

al. 2014, s. 130). Genom att ha kunskap om var företagets objektiv är huserat är det enklare att 

få en bild kring var input tas in för att producera output och vilka processer som är involverade 

för att göra det möjligt. Då enheterna kan ha olika typer av resurser och styrkor kan potentiella 

samarbeten identifieras och stärkas för att förbättra kommunikationen och leveransen av 

specifika tjänster inom bolaget. En ansvarsenhet med positivt finansiellt resultat benämns profit 

center (lönsam ansvarsenhet) och kan vara en effektiv indikator för ledningen inom företaget 

att identifiera hur effektiv en enhet är (Anthony et al. 2014, s.185). Detta beror på att vinst 

representerar en helhet för hur effektivt enheten producerar sin tjänst. För att ytterligare 

effektivisera lönsamma ansvarsenheter kan så kallade trade-offs ske. Det innebär att de olika 

enheterna delar på omsättningen och kostnaderna för exempelvis marknadsföring. För att kunna 

säkerställa att företaget kan ge ett sådant mandat till en enhetschef måste två regler följas. För 

det första måste chefen ha tillgång till relevant information för att kunna genomföra ett sådant 

beslut. Tack vare att lönsamma ansvarsenheter drivs som självständiga enheter med mycket 

makt flyttat till enhetscheferna måste de ha relevant underlag för att ta självständiga beslut. 
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Andra regeln är att det måste finnas ett sätt att mäta effektiviteten av vad en trade-off genererar. 

Detta ger företaget uppföljning kring hur effektiv enhetschefen är i sina beslut och hur de 

självständiga enheterna samverkar. Sammanfattningsvis behöver alltså chefen ha tillgång till 

nödvändig information för att åstadkomma effektivisering samtidigt som denna bedrift måste 

kunna mätas för att utvärderas. Ett företag implementerar ansvarsenheter i sin organisation för 

att göra kostnadsmedvetna beslut snabbare (Anthony et al. 2014, s.187). Detta sker genom att 

besluten fattas av enhetscheferna som är involverade i enheternas dagliga arbete på operativ 

nivå. Detta innebär att operativa beslut fattas snabbare då de inte behöver godkännande från 

central ledning. Ansvarsenheter är en viktig teori som hjälper oss att belysa de aktiviteter som 

framför allt berörs av prognosarbetet. Teorin hjälper oss därför att belysa enheter som prognos, 

inköp och logistik och hur arbetet kan effektiviseras långsiktigt. På så sätt skapas förståelse för 

problem som kan uppstå med ett allt för kortsiktigt synsätt som sätter separata enheters 

egenintresse framför företagets. Genom att identifiera olika enheter och deras betydelse kan vi 

identifiera hur prognosarbetet påverkar olika delar av företaget. Genom att använda teorin kan 

vi kartlägga hur prognoshantering samspelar med andra avdelningar. Detta för oss naturligt in 

på balanserat styrkort. 

Balanserat styrkort 
Teorin bygger på att företaget översätter bolagets vision och strategi till ett ramverk som blir 

måttstockar för produktivitet. Teorin förtydligar också vilka måttstockar de anställda ska följa 

och hur deras prestations mäts. Det balanserade styrkortet ska vara vägledande och tilltalande 

för företagets anställda vilket förtydliga företagets målsättning och strategi. Ett balanserat 

styrkort använder sig av fyra olika perspektiv som mäter prestanda inom företaget (Kaplan & 

Norton 1996, s. 150). Dessa fyra perspektiv fokuserar på finans, process, innovation och kund. 

De fyra olika perspektiven ger företag en helhetsbild över immateriella resurser som är centrala 

för att säkerställa att företagen kan ta vara på de möjligheter som det strategiska underlaget har 

presenterat som exempelvis marknadsnischer, långsiktiga mål och marknadsandelar gentemot 

konkurrenter. Ett balanserat styrkort används för att sammanlänka ett bolags långsiktiga strategi 

med kortsiktiga beslut och mål av operativ karaktär (Kaplan och Norton 1996, s. 151). Det 

finansiella perspektivet fokuserar på finansiellt resultat genom traditionella nyckeltal som 

exempelvis återbetalningstid (ROI/Return On Investment), tillväxt via omsättning och lägre 

enhetskostnader (Kaplan 2005, s. 42). Kaplan och Norton (2005) säger att det är viktigt att ha 

korrekt finansiell data tillgängligt för enhetschefer inom ett företag. Ett finansiellt styrkort 
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bidrar till att presentera tillgänglig data i en centraliserad databas för att undvika att chefer 

behöver hantera datan. Detta hjälper att väga risk och kostnad när det gäller implementering av 

nya idéer och strategiskifte. Det processinriktade perspektivet handlar om måttstockar som 

hjälper chefer att analysera hur effektivt företaget arbetar. Dessa måttstockar utformas efter hur 

effektivt företaget arbetar med att uppfylla kundernas behov och företaget strävar mot sina 

målsättningar. Måttstockarna ska utformas av de människor i företaget som har djup kunskap 

kring dessa processer. Det innovativa perspektivet om träning av arbetsstyrkan och företagets 

kulturattityder som är sammanlänkade med individens och företagets självförbättrande. I ett 

kunskapsorienterat företag är det humana kapitalet centralt för att säkerställa vidare tillväxt för 

bolaget. I dagens samhälle som bygger på ständig förbättring och utveckling måste arbetarna 

vara i en ständig process mot nytt lärande för att säkerställa denna utveckling. Kaplan och 

Norton (2005) förtydligar att lärande är mer än träning. De det innovativa perspektivet även 

inkluderar mentorsarbete och att kommunikation för att underlätta problemlösning för den 

enskilda arbetaren. Med hjälp av ett innovativt fokus säkerställer företag kontinuerliga 

utveckling av ett företag samt skapar en positiv kultur inom företaget där alla kan lära sig mer 

och förbättras. Det fjärde perspektivet utgår från kunderna, och hur nöjda dem är med företagets 

tjänst. När företaget utvecklar måttstockarna inom detta fält ska företaget ta hänsyn till olika 

termer. För det första gäller det vilka typer av kunder som företaget riktar sig till. Det kan röra 

sig om specifika kundgrupper eller med en stor demografi. För det andra gäller det vilka 

processer företaget använder sig av för att leverera sin tjänst eller produkt till dessa 

kundgrupper. Inom alla dessa synsätt finns olika relevanta nyckeltal som också kallas Key 

Performance Indicators. Genom att införa ett balanserat styrkort med KPI skapas ett 

helhetsperspektiv på utvecklingen inom företaget (Anthony et al. 2014, s. 397). Genom att 

kartlägga dessa parametrar kan vi kartlägga processerna bakom prognoshantering och vilka 

målsättningar anställda har med arbetsuppgiften. Genom teorin kan vi även se om det finns 

överskridande nyckeltal som bistår andra avdelningar och kan eventuellt förbättra 

kommunikationen och förståelsen mellan olika avdelningar. 

Intern marknadsföring 
Intern marknadsföring är en benämning för olika interna aktiviteter och processer som används 

inom organisationer för att ge nya perspektiv på utvecklingen (Grönroos 2008, s. 364). Syftet 

med intern marknadsföring är att utveckla interna relationer mellan individer i organisationen 

för att de ska känna sig motiverade och vara tillmötesgående mot sin egen personal (Grönroos 
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2008, s. 370). Detta är en generellt begrepp för vår studie att integrera för att individer skall 

förstå värdet i integreringen och känna sig motiverade att bidra till denna förändring mot högre 

effektivitet och bättre koordinering. Att marknadsföra budskap, ny teknik och operativa system 

till sin igen personal kan ses som ett första steg och en förutsättning för extern och interaktiv 

marknadsföring (Grönroos 2008, s. 364). Intern marknadsföring bidrar till flertalet nya aspekter 

på personalhantering bland annat att företaget har ett aktivt och samordnat angreppssätt på alla 

personalrelaterade ansträngningar och även att det finns ett behov att se företagets anställda, 

funktioner och avdelningar som interna kunder (Grönroos 2008, s. 365). Men syftet med intern 

marknadsföring handlar bortsett från egen personal och interna kunder även om externa kunder 

(Grönroos 2008, s. 370). Även om fokus inom intern marknadsföring ligger på individer på alla 

nivåer inom en organisation krävs det också kunskap om hur man interagerar och 

kommunicerar med kunder (Grönroos 2008, s. 367). Gränserna mellan vad som är internt och 

vad som är extern suddas allt mer ut i den virtuella världen (Grönroos 2008, s. 370). 

Prognoshantering i e-handeln inom dagligvaruhandeln tillhör den virtuella världen och det finns 

därför ett behov av att förstå den interna marknaden för att åstadkomma förändring. En konkret 

handling beskrivs enligt Grönroos (2008) som att presentera nya tjänster, tekniker, system och 

processrutiner för personalen. Det är en av anledningarna till varför detta är aktuellt att belysa 

i samband organisatoriska förändringar i värdekedjan. Med hjälp av intern marknadsföring kan 

det identifieras hur prognoshantering kommuniceras ut till anställda inom bolaget. Därför 

använder vi oss av intern marknadsföring för att identifiera om företaget i fråga kommunicerar 

ut budskap, ny teknik och operativa system inom företaget. 
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Metod 

Studien genomförs med hjälp av en kvalitativ metod som tar utgångspunkt i vårt syfte 

att  undersöka hur företag arbetar med prognoser för e-handeln i livsmedelsbranschen. 

Anledningen till val av metod ligger till grund i att studien ämnar gå på djupet genom att lägga 

vikt på ord och inte kvantifiering. För att kunna besvara syftet har intervjuerna genomförts med 

människor med insyn i ämnet inom en svenska livsmedelskoncern. I detta avsnitt beskrivs 

inledningsvis studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter för att motivera urvalet. Det följs 

av en djupare del som ämnar skildra hur insamlingen av empiri gått till väga samt att beskriva 

den metod som använts vid analysen. Avslutningsvis redogörs för studiens tillförlitlighet och 

äkthet. 

Ontologiska frågeställningar 
Ontologiska frågeställning kan enkelt förklaras som ett sätt att beskriva verkligheten. Antingen 

ses verkligenheten som beroende av de individer som verkar i den eller ses verkligheten som 

oberoende av individerna. I det första fallet uppfattas verkligheten som konstruktioner som 

byggs på individernas handlingar och den sistnämna innebär att individerna ses som objektiva 

enheter oberoende av miljön runt om kring dem (Bryman 2011, s. 35). Konstruktionismen 

ifrågasätter att verkligheten, en kultur eller för den delen en organisation på förhand är given 

som en form av yttre verklighet utan står istället bakom påståendet att det är den enskilde 

individen som skapar. Utifrån förutsättningen kan vi alltså se organisationer som sociala 

företeelser som är skapade av socialt samspel och dessutom av den anledningen befinner sig i 

konstant förändring. Genom våra kvalitativa studier är det därför viktigt att utgå från detta 

synsätt och se respondenterna som delar av det sociala samspelet som skapar sociala företeelser. 

Enligt Bryman (2011, s. 39) ger detta synsätt utifrån konstruktionismen möjlighet att se problem 

som uppstår i organisationer enklare. Konstruktionistisk ontologi kan därför tydligt relateras 

till studien som syftar till att undersöka hur företag arbetar med prognoser för e-handeln i 

livsmedelsbranschen. För att undersöka organisationer måste vi alltså först analysera de 

anställda. Detta synsätt är starkt relaterat till det så kallade hermenuetiska tolkningsperspektivet 

som innebär tolkning av individers beteende och handlingar för att skapa sig kunskap. Det 

hermenuetiska syftar inte enbart till att få kunskap om något utan istället skapa sig förståelse 

för varför (Bryman 2011, s. 32).  Därför ligger tolkningsperspektivet nära till hands i vår studie. 
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Induktiv teori 
Relationen mellan teori och och empiri kommer att utgå från ett induktivt synsätt som innebär 

att teorin är resultatet av empirin utifrån vilka slutsatser dras och ett resultat genereras. Likt det 

deduktiva synsättet som uppvisar delar av induktion när teorin revideras uppvisar det induktiva 

synsättet delar av deduktion när ytterligare information samlas in. Studien utgår ifrån en 

kvalitativ forskningsstrategi som till sin natur är konstruktionistisk, tolkande och induktiv vilket 

innebär att vi når resultat genom tolkningar av den sociala verkligheten med utgångspunkt i den 

konstruktionistiska ontologin som säger att verkligheten beror på det sociala samspelet som 

sker i den. Forskningen syftar genom sitt induktiva synsätt till att utifrån en mängd enskilda fall 

observera ett samband som är generellt giltigt (Alvesson & Sköldberg 2008 s. 54). Vi vill 

upprätta en allmän regel utifrån våra iakttagelser för att slutligen skapa generaliserbarhet. 

Induktivt synsätt innebär att vårt kunskapsbidrag kan generaliseras och appliceras på liknande 

situationer vilket är ett av våra mål med studien. 

Urval 
När det gäller urval i kvalitativ forskning så sker det ofta utifrån målinriktad eller så kallat 

målstyrt urval (Bryman 2011, s. 350). Urvalet sker då med starkt fokus på att välja ut individer 

med direkt hänvisning till aktuella forskningsfrågor som studien belyser. En av studenternas 

relation till fallföretaget Bergendahls förenklade urvalsprocessen. Det gjorde att vi kunde 

bestämma kontakt med flertalet nyckelpersoner inom fallföretaget. Urval handlar om 

kontaktbarhet och om en känsla av att man vill intervjua en viss person. Personen i fråga antas 

kunna bidra till ökad förståelse och kunskap inom ett visst område. Det är en fråga om attraktion 

mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad, personer som väcker positiva känslor 

istället för negativa känslor blir lättare att intervjua. Attraktionsvärde är en fråga om i vilken 

grad man tror respondenten kan bidra till forskningen (Thomsson 2010, s 64). Genom kontakt 

med flera nyckelpersoner inom företaget fick vi tillgång till information av värde och relevans 

för studien. Urvalet styrs däremot inte enbart av attraktion mellan parterna, utan även av 

tillgängligheten Vissa deltagare är svårare att nå än andra vilket minskar attraktionsvärdets 

betydelse (Thomsson 2010, s. 64). Studien utgår från attraktionsvärde och tillgänglighet i sitt 

urval. Självfallet vore det optimala att utgå från attraktionsvärdet och intervjua de personer som 

man känner starkast dragningskraft och intresse för. Detta är däremot inte rimligt och studien 

tvingas därför anpassa sig till tillgänglighetens betydelse och kompromissa mellan dem båda 

(Thomsson 2010, s.64). Vårt fokus enligt vårt syfte är att undersöka hur tillväxten påverkar 
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företags arbetssätt till prognoser inom e-handel i dagligvaruhandeln. Attraktionsvärdet i studien 

ligger därför i att finna personer i den delen av värdekedjan där vi kan identifiera de relevanta 

avdelningar som vi vill hämta information och öka vår kunskap om. Detta ger uppsatsen insyn 

i hur processen inom företaget fungerar och vad de mest attraktiva personerna som berörs av 

prognoser anser fungera och inte fungera. Därför bestod vårt urval av personer som arbetar med 

e-handel genom värdekedjan. Vi fick kontakt med människor med högt attraktionsvärde och 

kunde genom dem sedan ytterligare möta människor med samma attraktionsvärde. 

Anledningen till detta är för att människor med högt attraktionsvärde ofta föreslår kontakt med 

liknande individer som man som intervjuare har en hög sannolikhet att gilla (Thomsson 2010, 

s. 64). 

Genomförande 
Anne Ryen (2004) påpekar vikten av att spela in en intervju. Att spela in en intervju innebär att 

det blir betydligt enklare att behålla koncentrationen på respondenten samtidigt som arbetet 

med transkriberingen underlättas avsevärt (Bryman 2011, s. 429). Kvalitativa forskare är ofta 

intresserade av både vad som sägs och hur dem säger det och därför är inspelningen en 

förutsättning för att göra en fullständig redogörelse över vad som ingått i intervjun (Bryman 

2011, s. 428). Studenterna har därför haft för avsikt att spela in varje intervju men insåg 

självklart att det skulle kunna uppstå svårigheter, exempelvis med att respondenter inte önskade 

bli inspelade. Det var däremot inget som vi behövde förhålla oss till, alla respondenter 

medverkade gärna. Vi försökte att skapa en lätt och avslappnad stämning som tog bort 

nervositeten och bidrog till en avslappnad stämning i situationen. Inspelningen skedde med 

hjälp av en iPhone och de två programmen AVR PRO och TakeACall som införskaffades via 

App Store. Anledningen till detta var begränsningarna som upplevdes med den förinstallerade 

programmet vid förberedelser och tester. AVR PRO använder sig av ett mer inutiativt gränssnitt 

vilket förenklade såväl inspelning som transkribering. Dessutom installerades TakeACall för 

att möjliggöra direkt inspelning av ett telefonsamtal. Våra djupintervjuer har genomförts såväl 

fysiskt som digitalt. De fysiska intervjuerna genomfördes på huvudkontoret till ett av de stora 

livsmedelskoncernerna i Hässleholm. Resterande intervjuer har skett via telefon. För oss var 

det viktigt att träffa personerna på arbetsplatsen och i fysisk person för att uppnå bästa möjliga 

kontakt med intervjupersonerna. Genom det kan vi tolka kroppsspråk som är en viktigt 

indikator på vad personen verkligen känner kring ett ämne. Vi fann också att personerna var 

intresserade och fokuserade på innehållet i intervjun då det var under arbetstid intervjuerna 
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genomfördes. Intervjuerna sker genom en semistrukturerad struktur som utgår ifrån 

förhållandevis specifika teman men som samtidigt ger respondenten möjligheten till stor frihet 

och vilket innebär att respondenten kan utforma sina svar på sitt eget sätt (Bryman 2011, s. 

415). Vi gjorde även respondenterna väl medvetna om att vi uppmuntrade egna spontana tankar 

vilket ställde högt krav på oss som intervjuare att vara flexibla i vårt sätt att intervjua. 

Intervjuerna lämnade således utrymme för de tillfrågade att ta upp egna teman som de var 

speciellt intresserade av (Bryman 2011, s. 415). Intervjuguiden formulerades medvetet för att 

få respondenten att tala utifrån sina egna tankar och för att undvika att lägga orden i dennes 

mun. Vi var nyfikna på hur de verkligen tänkte och ställde därför inledningsvis i den 

mellanliggande fasen frågor som öppnade upp för diskussion och som kom att utvecklas genom 

att visa intresse, ställa följdfrågor och be respondenten att utveckla sina resonemang genom 

diverse sonderingsfrågor. Det är viktigt att man som forskare vi semistrukturerade intervjuer 

besitter hög kunskap inom ämnet och har hög förmåga av att fatta beslut på platsen (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 32). Vi såg därför till att vara väl pålästa om ämnet. Efteråt analyserades 

materialet efter exakta etiska regler och klargöranden. Vi tog sedan fram kategorier från 

materialet och framträdande teman för att sedan kunna jämföra och analysera vidare. Genom 

denna indelning kan vi sedan jämföra åsikter som kolliderar, uttalanden som har inverkan på 

vår analys, oenigheterna som nyckelpersoner presenterade och var personerna uppnådde 

samverkan. Genom denna process kunde vi presentera ett samlat underlag vilket betydelsefulla 

slutsatser kom ifrån.  Samtidigt när vi processade den stora mängden data som intervjuerna gav 

oss kände vi att denna metod underlättade igenkänningen av gemensamma parametrar och 

underliggande mönster. Detta underlag tillsammans med de teorier vi har valt ut ger oss ett 

innehållsrikt underlag att basera analysen på. 

Etik 
Bryman (2011, s. 131) påvisar vikten av att hålla sig till grundläggande etiska principer som 

rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet vilket studien gör genom fyra etiska 

principer. För det första har vi informationskravet som innebär att forskaren ska informera 

berörda personer om den aktuella undersökningens syfte (Bryman 2011, s. 131). Detta gör 

studiens forskare genom att i förhand skicka ut intervjuguiden för att låta respondenten 

förbereda sig på det aktuella temat. Innan intervju diskuteras även studiens syfte för att bekräfta 

att respondenten förstått forskarens ändamål. För det andra har vi samtyckeskravet som innebär 

att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Bryman 2011, 
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s.132). Detta har skett genom att förklara respondenternas frivilliga medverkan och att de när 

som helst utan anledning kan dra sig ur och avbryta intervjun. För det tredje har vi 

konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om alla de personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman 2011, s. 132). 

Personuppgifter behandlas med hög respekt och förvaras på ett sätt som gör de omöjliga att 

komma åt för obehöriga. En av respondenterna hade önskemål om att ej bli omnämnd vid namn 

vilket vi självfallet respekterar. Därför benämner vi personen genom sin titel och kaller hen 

Lukas. För det fjärde och sista har vi nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlas 

in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamålet (Bryman 2011, s. 132). 

Forskarna har tydligt klargjort för de tillfrågade att materialet behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och att det inte kommer vara tillgängligt för andra syften. 

Tillförlitlighet och äkthet 
Inom kvalitativ forskning finns det olika åsikter gällande reliabilitet (tillförlitlighet) och 

validitet (trovärdighet) (Ryen 2004). De båda bedömningskriterierna är av stor betydelse vid 

kvantiativa studier men många kvalitativa forskare har däremot diskuterat de båda kriteriernas 

betydelse. Validitet rör för det första frågor om mätning vilket inte är av samma intresse för en 

kvalitativ forskare som för en kvantitativ forskare. För det andra är reliabilitet ett kriterium vars 

betydelse handlar om huruvida resultaten från en undersökning blir densamma om 

undersökningen genomförs på nytt eller om det finns en påverkan från tillfälliga betingelser 

(Bryman 2011, s. 49). Eftersom att kvalitativa studier har en hög grad av mänsklig påverkan 

och därför sällan ger samma resultat två gånger är det inte aktuellt att mäta tillförlitlighet i den 

bemärkelsen. Därför finns det ett behov att anpassa dessa kriterier till kvalitativ forskning och 

Guba & Lincoln (1994), genom Bryman (2011, s. 353), menar att reliabilitet och validitet står 

för två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning, nämligen 

tillförlitlighet och äkthet. Anledningen till Guba & Lincolns (1994) kritik till validitet och 

reliabilitet när det gäller kvalitativa studier har att göra med realism, vilket betyder att det endast 

skulle finnas en absolut sanning om den sociala verkligheten. De menar istället att det kan finns 

mer än en absolut sanning och att det möjligen finns fler beskrivningar av denna verklighet. 

Tillförlitligheten kan ses utifrån fyra delkriterier som är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och en möjlighet att styrka och konfirmera. Utifrån dessa kriterier kan en bättre bedömning för 

kvalitativa studier göras. Förutom tillförlitlighet finns en rad antal kriterier för äkthet som är 

aktuella för bedömning av kvalitativ forskning. Äkthet kan förklaras utifrån flera olika sätt, för 
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det första kan äkthet ses utifrån huruvida den bild som undersökningen ger är rättvis eller inte. 

Tillsammans med autencitet skapas en förståelse för om undersökningen bidragit till att ge 

deltagarna och dem som medverkat en förståelse, bättre bild och möjligheter för att vidta de 

åtgärder som krävs.  

Metodkritik 
Vid uppsatsens början var visionen att intervjua tio personer. Vi insåg dock efter flertalet försök 

att tillgängligheten var lägre än vad vi från början hade räknat med. Som tidigare nämnt var 

målet att försöka få kontakt med personer som hade hög attraktionskraft med förhoppningen 

om att de kunde bidra bättre till att besvara studiens frågeställning. Vad vi däremot inte tänkte 

på var människors tillgänglighet. Vi insåg att människor med hög attraktionskraft tenderade att 

ha en lägre tillgänglighet. Detta var ett bekymmer som uppenbarade sig i ett tidigt skede och 

därför försökte dess negativa påverkan minimeras genom att förlänga de redan inplanerade 

intervjuerna och utveckla intervjuguiden. Genom ett lägre antal respondenter förloras flertalet 

synpunkter från olika perspektiv. Vi var införstådda med svårigheterna att få tillgång till 

empiriskt material till studien eftersom att relevanta nyckelpersoner är få, deras 

arbetsbelastning är hög, de har låg tillgänglighet och även starka principer att förhålla sig till 

när det kommer till sekretess. Vi var även tvungna att kompromissa genom att låta två 

respondenter besvara våra frågor per telefon. Det innebär att vi gick miste om faktorer såsom 

kroppsspråk och vad personen verkligen känner kring ett ämne. Utan att kompromissa skulle 

vi däremot gått miste om intervjun. Samtidigt är vi glada över att nyckelpersoner med hög 

kompetens lett oss vidare till fler personer med relevanta nyckelroller i processen kring 

prognoshantering vilket bidragit till väldigt omfattande material av hög kvalitet. Vi 

underskattade därför snöbollsmetodens positiva effekt på urvalet. Vi är övertygade om att det 

empiriska materialet är av hög kvalitet och att mer tid och fler intervjuer inte inneburit bättre 

material. Respondenterna kommer huvudsakligen från ett och samma företag med undantaget 

från en av dem som representerade ett annat företag. Den intervjun bekräftade flera av våra 

tidigare teorier och bidrog till information från ett annat perspektiv. Det huvudsakliga urvalet 

från ett företag innebär att personer med liknande bakgrund analyseras vilket är problematiskt 

med anledning av att flera synvinklar och perspektiv går förlorade. Alvesson & Sköldberg 

(2008, s. 54) menar att det påverkar generaliserbarheten eftersom att det bara är ett enskilt fall. 

Bryman (2011, s. 352) talar om generaliserbarhetens betydelse som generellt upplevs som ett 

problem i samband med kvalitativa studier generellt eftersom de ofta använder sig av fallstudier 
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och begränsade urval. Det finns även fler dimensioner som påverkar informationen. Ett vanligt 

problem vid tolkning av kvalitativt material är att uppgifterna som respondenten delar 

förändrats med tiden och att respondenten därför ger en felaktig bild av situationen (Alvesson 

& Sköldberg 2008, s. 218). Prognosarbetet inom e-handel är däremot inom relevans för 

fallföretaget och därför ökar möjligheterna att få tillgång till korrekta uppgifter och aktuellt 

material. Vi anser därför att studien inte berörs i samma utsträckning av problematiken med 

daterat material. Fallföretaget arbetar själva med att utveckla processen kring sin 

prognoshantering. Företaget hanterar hela värdekedjan inom e-handel. Detta ger oss insyn i hur 

företaget arbetar med sin interna kommunikation och organisation för att förankra 

prognosarbetet i och mellan berörda avdelningar.  Då vår studie är hur företag arbetar internt 

med prognoser och hur e-handelns tillväxt påverkar den aspekten av värdekedjan är inte urvalet 

för snävt för att ge en representativ bild av utmaningar företag står för och hur prognosarbetet 

genomförs och utvecklas. Genom vår avgränsning kring prognosarbete undviker vår studie att 

gå för brett i urvalet av intervjupersoner. 

Intervjupersoner 
Martina Lexfors 2016-04-27 City Gross Matkasse Inköp- & 

logistikkoordinator 

Pär Olsson 2016-04-27 City Gross Sverige Inköpsplanerare 

Linus Larsson 2016-05-11 Bergendahls Food Logistikchef E-handel 

Andreas Gumabon 2016-05-12 City Gross Matkasse Verksamhetschef 

Lukas Larsson 2016-05-10 City Gross Sverige Prognosplanerare 

Claes Salomonsson 2016-05-16 Axfood Presschef 
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Empiri 

I kommande avsnitt presenteras den insamlade empirin. Empirin struktureras utifrån studiens 

tre teman; prognoshantering, inköp och logistik som som inspirerats av värdekedjan. Denna 

uppdelning speglar respondenternas olika perspektiv och även knyter an till vårt syfte att 

undersöka hur företag arbetar med prognoser för e-handeln i livsmedelsbranschen. 

Presentation av fallföretaget - Bergendahls Food/City Gross 
År 1922 grundades Bergendahls som en liten agentur och sålde enbart margarin, kaffe och ost. 

Det lilla familjeföretaget har under ledning av fyra generationer utvecklats till ett lönsamt 

nordeuropeiskt handelshus och omsatte 2015 drygt 10 miljarder SEK vilket gör dem till 

Sveriges femte största detaljhandelskoncern. Företaget bedriver verksamhet inom tre olika 

affärsområden;  mat, mode och heminredning. Den delen av företaget som riktar sig mot mat 

är Bergendahls Food/City Gross, och de står för som riktar sig på mat heter den största andelen 

av den totala omsättningen som uppgick till närmare 9 miljarder SEK 2015. Bergendahls Food 

äger butikskedjan City Gross och Matöppet. Bergendahls har en långt historia men har 

samtidigt tydliga värderingar inom företaget och marknadsför sig som nytänkande och med 

förmågan att våga vara annorlunda (Bergendahls.se). Det bekräftas genom deras satsning på e-

handel. 

 

Andreas Gumabon, verksamhetschef för Matkassen på Bergendahls, bekräftar den relativt sett 

låga omsättningen som e-handeln står för idag i dagligvaruhandeln som är cirka 1,5 procent. 

Det är en närmast obefintlig del samtidigt som dess potential förklaras och bekräftas genom de 

senaste tillväxtsiffrorna. E-handeln sker idag genom färdiga middagslösning hos City Gross. 

Företaget har ännu inte lanserat kanal lösplock som förväntas ha en betydligt starkare tillväxt. 

Andreas Gumabon förklarar att färdiga middagslösningar växte med 26 procent år 2015. 

Företaget har ännu inte gett sig in på marknaden för lösplock men Andreas bekräftar intresse i 

branschen. Han ser att lösplocket redan har stark tillväxt och att det är här som den största 

potentialen finns. Han förklarar också att han tror på Bergendahls potential när det gäller just 

lösplock. Han menar att e-handeln idag genom sina matkassar upplevs premium, och att 

aktörerna har möjlighet att ta ut de priserna för att de kan. Matkassarna klarar ofta bara en 

relativt låg volym och därför tas premiumpriser ut för att begränsa efterfrågan. Det är även 
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därför som små och nya aktörer som Linas Matkasse kan ta så stora marknadsandelar. I 

framtiden däremot där vi ser ett skifte mot allt mer lösplock har de stora aktörerna med tanke 

på sin traditionella grossistverksamhet bättre förutsättningar att sänka kostnaderna och öka 

volymerna. Han menar att e-handeln kommer att utvecklas där det totala leveranserbjudandet 

kommer bli initialt Därför tror han att aktörer som har stora resurser och som redan är etablerade 

kommer att slåss om de stora volymerna och även pressa priserna. Sedan tror Andreas att det 

handlar om att konkurrera med det totala tjänsteerbjudandet och de tjänster man kan erbjuda 

konsumenten och därför beskriver Andreas övergången som ett annorlunda sätt att konkurrera 

på. 

Prognosplanering 
I detta stycke kommer vi få insyn i City Gross arbete med prognoser genom relevanta personer 

som jobbar operativt med planering.  

 

Lukas Larsson, prognosplanerare på Bergendahls Food, har operativt ansvar över prognoserna. 

Arbetet som prognosplanerare beskrivs utgå från två separerade roller, dels riktat mot den 

traditionella partihandeln och dels genom e-handeln. Resurserna för prognosplanering fördelas 

i dagsläget 80/20, fyra dagar ägnas åt den traditionella partihandeln medan 1 arbetsdag läggs 

på e-handeln. City Gross Sverige och City Gross Matkasse är nämligen två enskilda bolag som 

båda ägs av Bergendahls Food. Lukas beskriver sin tjänst som prognosplanerare för e-handeln 

som en form av konsultande. På så sätt delas resurserna och den tillgängliga kompetensen 

mellan de båda bolagen. Med tanke på Lukas anställningsavtal med City Gross Sverige 

beskriver han arbetet för City Gross Matkasse som en adderad process som tillkommit utöver 

ordinarie arbetsuppgifter. Claes Salmonsson ger sin syn på prognosarbetet som en adderad 

process.  

 

”E-handeln har blivit ett tillägg för den redan etablerade organisationen som vi har.” 

(Claes Salmonsson, Presschef Axfood, 2016-05-16) 

 

City Gross Matkasse upplevde snabbt stark tillväxt och det blev därför naturligt att dela humant 

kapital med systerbolaget. Det innebär att City Gross Matkasse har med sin e-handel inte har 

någon egen prognosavdelning. Lukas fick inledningsvis stort ansvar för City Gross Matkasse 

innan bolaget i ett senare skede anställde en egen inköps- och logistikkoordinator. I samband 
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med detta samordnades processen till det den är det. Prognosplaneringen styrs av City Gross 

Sveriges prognosplanerare i samarbete med City Gross Matkasse egna inköp- och 

logistikkoordinator. Det är dem två tillsammans som säkerställer att de har alla produkter som 

krävs till alla matkassar. Arbetssättet som City Gross Matkasse använder sig av idag kommer 

att fortsätta framöver. Däremot finns det visioner om att City Gross Matkasse har en egen 

logistikavdelning med både inköpare och prognosplanerare. I dagens läge är det så pass hög 

tillväxt att andra saker helt enkelt prioriteras högre. I samband med hög tillväxt undviker 

företaget att göra för stora förändringar. Med tanke på en successiv tillväxt för City Gross 

Matkasse har bolaget ännu inte nått den gränsen som ställer krav på en egen logistikavdelning. 

En annan sak som inte har särskilt hög prioritet hos City Gross Matkasse är diverse systemstöd. 

Företaget vill undvika att i en stark tillväxtfas bygga in sig i dyra system. Idag sker därför 

prognosarbetet i Microsoft Excel. En nackdel med att arbeta med Excel är att endast en person 

har tillgång till dokumentet åt gången. City Gross Sverige arbetar med hjälp av ett egenutvecklat 

program som benämns kampanjprognosverktyget utvecklat av externa konsulter. Claes 

Salmonsson ger sin syn på teknik och systemstöd. Ett annan problem med prognosplanering är 

idag den långa framförhållningen som ledtiderna kräver. Ledtid är den totala tiden från det att 

en process börjar till dess att den fullbordas. I dagligvarubranschen menas detta med den tiden 

från det att en produkt beställs till att den når slutkonsumenten (referens) Ledtider på 12 veckor 

innebär att man som prognosplanerare måste prognostisera efterfrågan 12 veckor framåt i tiden. 

Lukas tar upp specifika frågeställningar som han ställs inför som prognosplanerare; vad gör 

konkurrenterna den veckan? hur ser vädret ut den veckan? vad har vi för prisbild?. 

Anledningen till de långa ledtiderna är de så kallade 12-veckorsprognoserna. Med anledning av 

företagets kostnadsmedvetenhet beställer företaget flera produkter från exempelvis Asien. 

Långa geografiska avstånd i kombination med stora volymer innebär att ledtiderna blir längre. 

Med anledning av långa ledtider håller företaget kontinuerlig kontakt med sina leverantörer. I 

vissa situationer tvingas företaget beställa hem alternativa produkter från alternativa 

leverantörer för att kunna möta efterfrågan. Prognosplanerarna har förutom ansvar över den 

externa kommunikationen även stort ansvar när det gäller den interna kommunikationen. I 

samband med lanseringen av City Gross Matkasse skapas förvirring och prognosplanerarna 

tvingas därför handskas med den problematiken som uppkommer internt. Inköparna beskriver 

utmaningarna utökat undersökningsarbete, en tidsförödande process som tar värdefull tid från 

inköparna. Prognosplaneraren förklarar samtidigt risken med dålig intern kommunikation ur 

sitt egna perspektiv. Som prognosplanerare har du inte alltid tillgång till nödvändig information 
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för att upprätta bra prognoser. Det kan röra sig om att marknadsavdelningen genomfört någon 

kampanj utan att prognosplanerarna blivit informerade om denna handling. Detta är en 

problematik som framför allt blir tydlig närmare realtid endast några få veckor innan en verklig 

lansering. City Gross Sverige har en egen marknadsavdelning som ofta utgår från marknaden 

och sina konkurrenter vid olika kampanjer. Det kan då innebära att City Gross Matkasse inte 

blir varse om dessa kampanjer vilket helt omkullkastar en lagd prognos. Prognosplanerare 

beskriver ett upplevt behov av informationsdelning. Detta för oss naturligt vidare på 

problematiken information som redan blivit delad. När information väl delas har en 

prognosplanerare sällan den tid, de resurser eller den kunskap som krävs för att omvandla denna 

information till konkreta tal. Det blir därför svårt att förstå effekten av en kampanj endast utifrån 

rätt information. Lukas önskar därför att det fanns en analytiker som jobbade med kampanjerna 

och studerade vad dem faktiskt innebar för försäljningen hos City Gross Matkasse. Idag görs 

gissningar utifrån magkänsla och egna erfarenheter. Prognosavdelningen bedöms utifrån 

nyckeltalet träffsäkerhet och får därför lita på sin magkänsla i många fall. Optimal träffsäkerhet 

innebär att en prognosplanerare kunnat förutse efterfrågan. Det finns däremot flera faktorer som 

hindrar denne från att upprätta exakta prognoser, och det kan vara faktorer påverkar från andra 

avdelningar. Olika avdelningar fokuserar nämligen på olika nyckeltal och gnissel beskrivs som 

en risk med att sträva efter olika mål som motarbetar varandra. Prognosplaneraren bekräftar 

detta gnissel väldigt konkret genom att exemplifiera detta. Lagret bedöms utifrån 

omsättningshastigheten och det säger sig själv att den sjunker när det beställs stora kvantiteter 

med tanke på kostnadsmedvetenhet. Gnissel mellan avdelningarna sägs också uppstå när det 

lagts en alldeles för optimistisk prognos som innebär att produkter blir kvar och därmed tvingas 

reas ut eller i värsta fall slängas. I dagsläget är detta en kostnad som tillfaller inköpsavdelning 

trots att det är en kostnad som e-handeln orsakat. e-handelsavdelningen har då initierat ett behov 

av ett visst antal produkter som de sedan inte säger sig behöva. De köper därför inte ut den 

totala kvantiteten av produkten och produkterna stannar därför kvar hos inköpsavdelningen som 

belastar dem.  

Inköp 
I detta stycke kommer vi få insyn i City Gross arbete med inköp genom relevanta personer som 

jobbar med inköp. Vi kommer här möta Pär Olsson, inköpsplanerare och Martina Lexfors, 

inköp- och logistikkoordinator. 
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De dagliga arbetsuppgifterna för en inköpsplanerare är att förse lager med lämpligt lagersaldo 

efter kunden behov. En inköpsplanerare sitter därför och jobbar utifrån tidigare historik genom 

diverse systemstöd för att därifrån göra sina inköp. Inköparna får färdiga prognoser för e-

handelns som de gör sina inköp utifrån. Pär gör de aktiva inköpen och lägger de olika orderna 

medan Martina Lexfors som är inköps- och logistikkoordinator ansvarar för att varorna finns 

tillgängliga för matkassarna. Han beskriver sin roll i processen genom att prognoser för e-

handeln är något som prognosavdelningen med hjälp av inköpskoordinatorn upprättar och 

tilldelar honom. Martina är däremot snabb med att inflika att processen förändrats i takt med e-

handelns tillväxt som kanal. När Bergendahls lanserade City Gross Matkasse år 2012 var det 

en person som hade hand om flera funktioner och ansvarade för  inköp och logistik. Det var i 

takt med tillväxten som Martina fick ansvaret för inköpsprocessen för City Gross Matkasse. 

Även om hon formellt fortfarande är inköp- och logistikkoordinator är tjänsten uppdelad i två 

tjänster idag där hennes huvudsakliga ansvarsområde är genom att vara inköpskoordinator för 

e-handeln. Svårigheterna som uppstår med e-handelns koncept är kassens komplexitet. När en 

kund går in i en butik och skall köpa pasta som visar sig vara slut. Då väljer kunden en annan 

form av pasta. När det gäller en matkasse så måste pastan vara med i matkassen vilket ställer 

högre krav på henne som inköpare. Detta gör att prognoshanteringen har en mer central roll 

inom e-handeln om man jämför med den traditionella dagligvarubranschen. Ökad tillväxt sätter 

press på bolaget att ständigt minska sina felmarginaler på prognoserna för att få ner 

felmarginalerna och de absoluta kostnaderna. Martina Lexfors har därför en betydande roll när 

det gäller att upprätta prognoser. 

 

I vår intervju med inköpsplaneraren Pär Olsson beskriver han sitt arbete som ett rutinarbete i 

mestadels av tiden där en inköpsplanerare har sin lista med leverantörer som han har kontakt 

med och beställer volymer utifrån veckobasis och försäljningshistorik. Inköpsplanaren arbetar 

huvudsakligen i ett speciellt program utvecklat i SAP där inköpsplanerare kan se de olika 

prognoserna och göra sina köp därefter. 

 

”Där är faktiskt en parameter som kan ställa till det lite för oss, det är ju det här med 

historiken. Man tittar på historiken för att ta beslut och idag syns inga tydliga 

skillnader på matkassen och det vanliga så att säga. Och där är en utmaning.” 

(Pär Olsson, Inköpare City Gross Sverige, 2016-04-27) 
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Pär beskriver e-handeln som en adderad process i sina dagliga arbetsuppgifter. För honom 

upplevs däremot ingen ökad arbetsbörda. Han justerar väldigt enkelt en order efter e-handelns 

prognoser. Han menar däremot att arbetssättet inte är hållbart om tillväxtgraden fortsätter i 

samma takt. Den ökade tillväxten innebär också större kvantiteter och större risker med 

optimistiska prognoser. I de fall tillväxten ökar ligger felmarginalen kvar på samma procent 

men ökar i absoluta kostnader. Pär Olsson menar dock att avdelningen har förståelse för att 

prognoserna för e-handel kan gå fel. Han menar på att e-handeln måste fokusera på att leverera 

även om den finns en risk med att felmarginaler kan uppstå till följ av prognoshanteringen. 

Skuldallokeringen är något som har varit en infekterad fråga innan då inköpsavdelningen tog 

kostnaderna för e-handelsprognosernas felmarginaler. Kostnaderna har nu allokerats till City 

Gross Matkasse och det existerar mer förståelse inom inköpsavdelningen för 

prognoshanteringen inom e-handeln. De berörs alltså mindre av prognosavdelningens 

missbedömningar. Pär utgår ifrån de specifika nyckeltalen servicegrad, omsättningshastighet 

och varor som befinner sig på den så kallade realistan. Det är en lista som innefattas av 

produkter som blivit över och på ett eller annat sätt tvingas reas ut. Servicegrad visar hur många 

procent av de beställda varorna som levereras till butik. Om en vara inte finns i lager och en 

butik beställer så minskas servicegraden. Omsättningshastigheten är en fråga om hur snabbt 

varorna flödar in och ut ur lagret. Om en inköpare beställer in för mycket och varorna tvingas 

står kvar under en längre tid försämras omsättningshastigheten. Realistan är som sagt en lista 

som innefattas av produkter som blivit kvar av någon anledning. Realistan är en varugrupp som 

ifrågasätts på grund av dess kvalitet och som därmed i värsta fall måste reas ut till butikerna. 

Detta innebär kostnader för den avdelning dit produkterna kan härledas. 

Logistik 
För att förstå hur logistikens relation till prognosplaneringen intervjuade vi Linus Larsson, 

logistikchef för E-handeln på Bergendahls Food. Här beskrivs hans erfarenheter av 

arbetsprocessen. 

 

Linus beskriver sina arbetsuppgifter i som innefattar ansvar för dela logistikprocessen. Det 

innebär både internt och externt ansvar. Mycket av hans tid går också mot att utveckla logistiken 

så de får bättre leveranstider, mer leveransprecision, lägre kostnader och att öppna upp för nya 

geografiska områden. Linus berättar att upplockningen av varorna vid lanseringen av City 

Gross Matkassen tog plats i de fysiska butikerna för att sedan levereras ut till kunderna. 
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Matkassarnas sammansättning sattes samman via handplockning. Idag sker det via rullband och 

de plockar volymerna i kartonger. Det öppnar upp för större volymer och en än mer 

kostnadseffektiv logistik. Bergendahls Food gick även in i en upphandling mellan DSV och 

Bring AB för att teckna ett längre avtal för logistiken kopplat till e-handeln. Avtalet med Bring 

medförde lägre kostnader och en mer effektiv logistik då de kan hantera högre volymer. Bytet 

av leverantör bekräftar e-handelns potential och Linus ser själv e-handeln som något väldigt 

spännande och menar att mycket gott kommer utkomma från vidare expansion inom området. 

 

När det gäller logistikens relation till prognoshantering menar Linus att allt för lite resurser från 

bolagen läggs på prognoshantering. Detta ser han som väldigt negativt då prognoshantering 

påverkar mycket inom värdekedjan. Han menar att företag borde ha statistiker som ägnar sig åt 

prognosplanering. Han menar att Martina Lexfors position är välbehövlig för 

prognoshanteringen för e-handeln. Samtidigt riktar han kritik mot sättet prognoshantering går 

till idag. Han anser att systemarbetet inom Excel och att prognosplanerarna går på “magkänsla” 

är otillräckligt Linus menar att en hel laguppställning borde arbete med prognosplanering. Han 

menar också i likhet med Pär Olsson på inköpsavdelningen att om felmarginalen kvarstår ökar 

volymen i absoluta tal av produkter som hamnar på restlistan. Det påverkar i längden 

logistikavdelningen. Linus berättar att han är intresserad av att Martina som är inköp- och 

logistikkoordinator ska rapportera till honom kring prognoserna och att de gemensamt har insyn 

i hur processen går till. Detta sker redan inom den traditionella partihandeln. Rapporteringen 

sker för att logistikavdelningen ska boka upp rätt antal lastbilar och antal arbetare kopplat till 

transporten. Linus menar dock att det får vara en balansgång om var man skall lägga fokus.  

 

”Det är en balansgång tycker jag, för sitter man bara på kammaren och snickrar på 

att skapa de optimala processerna utan att lansera skarpt så tappar man tempo mot 

marknaden. Vi försöker att sätta något på marknaden som är good enough och sen ha 

tydliga planer för att utveckla oss.” 

(Linus Larsson, Logistikchef Bergendahls, 2016-05-11) 

 

Huvudfokusen ska ligga på att få igång ett system som är good enough och sen ha tydliga 

riktlinjer kring utvecklingen. Claes Salmonsson förklarar ur sitt perspektiv hur Axfood arbetar 

med nya koncept och lanseringar, 
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”Vi vet vad vi gör och vi gör inget oförhastat. Vi chansar inte och är lite försiktiga. 

Men vi vågar alltid testa småskaligt. Så nu när vi drar igång e-handeln så har vi testat 

det. Vi börjar i liten skala och växer in i det och utvecklar ännu mer.” 

(Claes Salmonsson, Presschef Axfood, 2016-05-16) 

 

Cleas Salmonsson har en liknande syn som Linus Larsson men tycks ha aningen mer 

återhållsamt förhållningssätt. Linus Larsson menar också att alla parter i värdekedjan ska vara 

med i utformningen av nya processer inom organisationen. Vidare tycker Linus att rent 

systemmässigt borde de olika variablerna som prognoshanterarna lägger in kunna generas till 

hur mycket personal som exempelvis behövs hyras in från bemanningsfirman Uniflex och hur 

många vagnar som behövs för transporten. Detta menar han resulterar i mer integrerade KPI-

rapporter som fler avdelningar kan dra nytta av. Linus påpekar att han tror att utvecklingen 

kommer gå emot en mer enskild avdelning för E-handel där de har egna inköpsplanerare och 

prognosplanerare. Det kommer i sin tur resultera egna nyckeltal vilket enligt honom avsaknas 

inom e-handelsorganisationen idag.  
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Analys 

I detta stycke relateras den insamlade empirin till både teori och tidigare forskning för att skapa 

en kontext som ligger till grund för slutsatsen. För att kunna besvara våra frågeställningar ska 

det insamlade material relateras till det teoretiska ramverket. Ur denna matchning här kommer 

en diskussion kring våra frågeställningar och hur verkligenheten är strukturerad. Teorierna har 

sammanknutits med empirin för att all information ska inkluderas och erhålla relevans kopplat 

till det vetenskapliga ämnet. Vidare har vi genom diskussioner kring empirin och teorierna 

kommit fram till slutsatser kring frågeställningarna I samverka med kopplingen mellan det 

teoretiska ramverket och den insamlade empirin har vi lyft fram våra åsikter kring ämnet och 

injektera det för att ge våra åsikter kring studiens slutsatser. Vi har valt att dela upp analysen 

efter våra frågeställningar och dessa är då framarbetade med hjälp av vårt teoretiska ramverk.  

 

• Hur arbetar företag inom livsmedelsbranschen med prognoser för e-handeln idag? 

• Vilka eventuella utmaningar kan uppstå i arbetet med prognoser inom e-handeln? 

• Hur kan företag utifrån sina utmaningar arbeta strategiskt med prognoser? 

 

Frågeställningar har agerat bas för hur vår analys och våra slutsatser. Michael Porters teori om 

värdekedjan har genomsyrat studien och även strukturerat empirin. Till värdekedjan har vi 

medföljande teorier som ska uppvisa vilka faktorer som påverkar prognoshanteringen och hur 

prognoshanteringen påverkar olika avdelningar.  

Steg 1 : Hur arbetar företag inom livsmedelsbranschen med 

prognoser för e-handeln idag? 
 

Utifrån vår empiri kan vi besvara vår första frågeställning som hjälper oss att förstå hur företag 

arbetar med prognoser för e-handeln inom livsmedelsbranschen idag. Vårt fallföretag 

Bergendahls Food AB är en etablerad aktör inom den svenska grossistbranschen varav företaget 

är idag den femte största livsmedelsbolaget i Sverige efter ICA, Axfood, Coop och Lidl (Clas 

Salmonsson, 2016-05-16). Företaget agerar främst inom traditionell grossisthandel. 

Bergendahls Food är nya inom e-handelsbranschen med sin egen matleveranstjänst City Gross 

Matkassen. De har en komplett värdekedja när det kommer till att leverera Matkassen till kund 
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genom sina logistik, inköp- och marknadsföringsavdelningar. Arbetet med City Gross Matkasse 

ses av de anställda som en adderad process, även om det inte skapar uppenbara bekymmer. En 

klocka är antingen analog eller digital. Dagens arbete med digitala kanaler tenderar att ske 

utifrån väldigt traditionella arbetssätt. Med företaget som en representant för branschen kan vi 

bekräfta att problem uppstår med detta arbetssätt. Prognoser påverkar alla led i värdekedjan på 

ett eller annat sätt och det är därför inte alltid så enkelt att förstå vikten av en bra prognosarbete 

när man endast har ett perspektiv till prognoser utifrån sin enhet. Men faktum är att de små 

problemen adderas ihop och resulterar i onödiga förluster i så väl tid som pengar. Desruelle och 

Burgelman (2001) beskriver i sin artikel The Impact of E-commerce on the Value Chain e-

handelns påverkan på värdekedjan. De exemplifierar utvecklingen genom flera olika branscher 

i tjänstesektorn: fordonsindustrin, banksektorn, resebranschen och klädbranschen. 

Utvecklingen av e-commerce inom tog fart 2005 (Desruelle & Burgelman 2001, s. 494). 

Arbetet med prognoser beskrivs av prognosplanerarna på fallföretaget utgå från två separerade 

roller, genom två olika värdekedjor. Dels riktat mot den traditionella partihandeln och dels 

genom e-handeln. De huvudsakliga uppgifterna handlar om prognoshantering kopplat till den 

traditionella partihandeln som tillägnas majoriteten av resurserna. Idag motsvarar resurserna 

för e-handeln en liten del av de totala med anledning av den relativt sett låga omsättningen. 

Redan idag upplevs problem med e-handeln som en adderad process och i takt med fortsatt 

tillväxt bör företag tänka på hur man arbetar strategiskt i samband med denna utveckling. Att 

arbeta genom två separata roller är inte långsiktigt hållbart för företag som implementerar nya 

kanaler.  

Steg 2 : Vilka problem uppstår till följd av prognoshantering? 
 

”Min inställning är egentligen att företag generellt jobbar alldeles för lite med det 

(prognoser) och det är egentligen alldeles för lite resurser som läggs på det. För det 

påverkar så himla mycket i hela supply chain.” 

(Linus Larsson, Logistikchef Bergendahls, 2016-05-11) 

 

Linus Larsson ger oss en bra förklaring på sin syn på prognosers betydelse i företag. Han 

började sin resa hos Bergendahls Food 2008 efter att ha varit konsult åt företaget i två år. Han 

har även lång erfarenhet från andra branscher och vi lägger därför stor vikt vid just detta 

uttalandet som dessutom är av väldigt generell karaktär. Han förklarar vikten av prognosarbete 
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genom att förklara hur många led i värdekedjan det påverkar, och att det generellt läggs alldeles 

för lite resurser på prognoser. Golicic et al. (2001) talar om ett företags förmågor och relaterar 

det till skalbarhet. Han menar då att strategiskt samarbete är nyckeln till att överkomma 

problematiken som uppstår med ett företags förmågor och skalbarhet. Golicic et al. (2001) säger 

följande: 

”Strategic partnership allows access to additional resources when needed, such as 

personnel and technology, whithout having to actually acquire those assets.” 

(Golicic et al. 2001) 

 

Citatet tydliggör hur ett företag kan arbeta med resurser under tillväxt. Förslagsvis kan 

strategiska samarbeten innebära tillgång till resurser såsom personal och teknologi när det finns 

behov för det. Linus Larsson konkretiserar problematiken som uppstår med resurser. I fallet 

som Linus Larsson tar upp investeras inte tillräckligt för att säkerställa att personalen håller en 

tillräckligt hög nivå. Det resulterar i otillräcklig data som drabbar såväl organisationen som 

andra parter som går miste om informationen.  

 

”Jag brukar säga, att när jag jobbade på mitt förra arbete så var det två äldre damer 

i 60-års åldern och en utbildad gitarrlärare som arbetade med prognoser för 

miljonbelopp. Det är helt vansinnigt, den uppgiften borde tilldelas riktiga statistiker. 

Med utbildade statistiker kan värdefull information nå fler inom företaget.” 

(Linus Larsson, Logistikchef Bergendahls, 2016-05-11) 

 

Citatet ovan kan härledas till det mänskliga kapitalet som läggs på arbetet med prognoser, och 

Linus förklarar genom sitt påstående vikten av att ha riktiga statistiker som sitter med 

prognosarbetet. Problemet med begränsade resurser för prognoshantering blir extra tydligt när 

det gäller digitala kanaler. På en marknad med hög tillväxt ökar kraven på prognoserna och 

således även kravet på de mänskliga kapitalet. En digital kanal som en adderad process. Att 

prognoser inte tillägnas tillräckligt med resurser syns i fler hänseenden. Lukas ger även sin syn 

på hur resurserna påverkar hans dagliga arbete. Även om tillgången till information finns så 

existerar inte de resurser som är nödvändiga för att omsätta denna information något av värde. 

Precis som Lukas Larsson påpekar uppstår problem när inte rätt resurser finns för att skapa 

värdefull information. Golicic et al. (2001) skriver om sambandet mellan information och och 

prognostisering. Han påtalar att tillgången till information är av betydelse för att kunna göra en 
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rättvis prognos för situationen (Golicic et al 2001, s. 15). Golicic et al. (2001) förklarar också 

betydelsen av prognoser för företags strategiska planering. Det är därför nödvändigt med 

informationsdelning på ett företag som vill arbeta strategiskt med prognoser. Hos fallföretaget 

fungerar inte informationsdelningen optimalt och det tycker Lukas Larsson är synd, eftersom 

att informationen finns tillgänglig, men att den inte utnyttjas. Det blir till exempel svårt att 

omvandla en kampanjaktivitet till faktiska prognossiffror 

 

”Jag har varken tiden eller egentligen förutsättningarna att omvandla en 

kampanjaktivitet till faktiska prognossiffror om någon säger till mig att v. 25 så 

kommer vi ha.. Då har vi köpt sex timmars TV-tid.” 

(Lukas Larsson, Prognosplanerare, 2016-05-10) 

 

Likaså logistikchefen efterfrågar bättre informationsdelning för att optimera hela värdekedjan. 

Precis som Lukas vill logistikchefen Linus enklare få tillgång till informationen och få den 

omvandlad till relevanta outputs för att förstå vad det innebär för logistiken. Precis som i fallet 

med Lukas finns informationen tillgänglig men den tycks inte bli tillgänglig för berörda parter. 

Vi kallar detta friktion mellan enheterna, vilket i sin tur uppenbarar sig i form av gnissel på 

olika sätt. 

 

En av anledningarna till att det uppstår friktion mellan avdelningarna och att information inte 

når berörda parter sker av flera anledningar. Det kan bero på att olika avdelningar jobbar utifrån 

olika nyckeltal med separata visioner och målsättningar som passivt hindrar information och 

faktiskt aktivt skapar konflikter mellan avdelningar. Det kan även bero på de system som de 

olika avdelningarna använder sig av. Än så länge finns inga utvecklade systemstöd specifikt till 

e-handeln. Relaterat till Linus utlåtande om att komma ut på marknaden med något som är good 

enough förklarar varför företag inte prioriterar anpassade systemstöd för digitala kanaler. 

Marknaden upplever alldeles för mycket tillväxt och det finns en stor brist på kunskap och 

erfarenheter som gör att anpassade systemstöd inte prioriterats. Prognoshanterarna arbetar 

exempelvis med Excel. 

 

”Alltså Excel är fantastiskt, men där är ju ganska stora risker och mycket kan bli fel.” 

(Lukas Larsson, Prognosplanerare Bergendahls Food, 2016-05-10) 
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Etableringen av digitala kanaler i redan existerande bolag som har en traditionell värdekedja 

innebär en successiv utveckling och etablering av tjänsten. Därför fördelas ansvaret på 

företagets redan existerande enheter för att göra enskilda personer inom olika avdelningar 

ansvariga för den digitala kanalen representerandes sin enhet. Detta gör Bergendahls Food till 

ett intressant fallföretag för vår studie då de befinner sig mellan den traditionella 

grossistverksamheten och den innovativa e-handeln, precis som många andra stora aktörer som 

håller på eller har etablerat sig i branschen vilket gör slutsatserna applicerbara på företag som 

befinner sig i liknande situationer. Den successiva utvecklingen innebär att den digitala kanalen 

blir en adderad process för den traditionella verksamheten. Rent konkret syns det i hur Lukas 

arbetar som prognosplanerare på heltid på City Gross medan han jobbar på deltid åt City Gross 

Matkassen och den digitala kanalen. Prognosplaneraren arbetar tillsammans med Martina på e-

handelsavdelningen med att ta fram prognoserna genom försäljningshistorik och egen 

magkänsla kring framtida försäljningsvolymer. 

 

”Man måste ha lite magkänsla.” 

(Lukas Larsson, Prognosplanerare, Bergendahls Food, 2016-05-10) 

 

Prognoshanteringen sker idag genom samarbete mellan inköpsplaneringensavdelningen och e-

handelsavdelningen där Martina stödjer processen. Det visar att processen kring 

prognoshantering för e-handel inte är fullt integrerat vilket leder till en diffus ansvarsfördelning 

för enheterna. Det nämns dock att arbetsfördelningen fungerar idag och att relevanta åsikter 

och idéer från inköpsplaneringsavdelningen får input i e-handelsavdelnings verksamhet. Det är 

på grund av att prognosplaneraren arbetar heltid i inköpsplaneringsavdelningen och därmed 

arbetar aktivt med inköpsplanerarna som lägger orderna för både e-handel och partihandeln. I 

och med att prognosplaneraren arbetar vid två avdelningar blir det svårt att kartlägga vilken 

enhet som bär ansvaret för eventuella kostnader kopplat till felmarginalerna gällande 

prognoshanteringen i e-handel. Inköpsplaneraren Pär Olsson och logistikchefen Linus Larsson 

nämner att det har varit friktion mellan avdelningar när det gäller just kostnadsallokeringen när 

ett fel uppstår med prognoserna. En annan faktor som innebär att friktion mellan avdelningarna 

är att olika avdelningar arbetar utifrån separata visioner och målsättningar. Separata styrkort 

skapar istället för balans obalans. Det bidrar till att friktion uppstår då de avdelningar har 

separata nyckeltal som reglerar hur de ska prestera. Avdelningarna är vinstorienterade där 

chefen för avdelningen arbetar för att vinstmaximera sin avdelning och tar eventuella kostnader 
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som uppstår för sin avdelnings misstag. Detta efterliknar ansvarsenheters inriktning kring 

vinstmaximering och att olika avdelningar utgår från olika nyckeltal. Frågor kring balanserade 

styrkort är relevant för alla företag som etablerarar fler kanaler i sin verksamhet. 

Prognosplaneraren ingår i inköpsavdelningen som fokuserar på nyckeltalen 

omsättningshastighet, servicegrad och restsaldo. Dock bedöms inte prognosplaneraren efter 

dessa nyckeltal utan utgår ifrån träffsäkerheten i deras prognoser. Då prognosplaneraren ingår 

i inköpsavdelningen och blir uppdaterad kring hur dennes avdelning presterar ligger då ansvaret 

för prognoserna i nuläget hos inköpsavdelningen där prognosplaneraren ingår. Men när det 

gäller e-handelsavdelning där nyckeltalen handlar om att få ut rätt antal matkassar till 

slutkonsumenten. Denna ansvarsfördelning gör att e-handelsavdelningen inte tar hänsyn till att 

de beställer för mycket då kostnaden inte ligger hos e-handelsavdelningen utan hos 

inköpsavdelningen. Verksamheten för e-handeln blir därmed en börda för inköpsavdelningen. 

Problematiken här ligger i att avdelningarna har separata KPI. Det gör att avdelningarna ser 

efter sina egna intressen och saknar en helhetsbild för företaget. 
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Steg 3 : Hur kan företag arbeta strategiskt utifrån sina 

utmaningar med prognoser? 
 

Cuthbertson och Piotrowicz (2014) beskrivs inledningsvis genom sin forskning av värdekedjan. 

De synliggör det faktorer som påverkar integreringen av fler kanaler, och speciellt 

problematiken som uppstår i samband med introduktioner av digitala kanaler. Så hur bör då 

företag arbeta strategiskt med denna process? Bryman (2011) förklarar att prognoser innebär 

per definition att man gör en strategisk planering inför framtiden. Det är även det vår sista 

frågeställning syftar på att besvara inom vår specifika kontext, nämligen en växande e-handeln 

inom dagligvarubranschen. En prognos förändras i takt med att ny information indikerar 

förändringar på marknaden. Betoning på information i föregående mening gör informationens 

roll uppenbar. Precis som Andersson & Jonasson (2014) påpekade är även den kunskap och de 

erfarenheter som finns tillgodo inom företaget en form av information och bör därför tas tillvara 

på för strategiskt arbete. I tidigt skede tog vi upp idén om att implementera ansvarsenheter i 

organisationen. De är en effektiv indikator för ledningen inom företaget som identifiera hur 

effektiv en enhet är. En förutsättning för implementering av ekonomiska ansvarsenheter är  

tillgången till nödvändig information för att åstadkomma effektivisering samtidigt som denna 

bedrift måste kunna mätas för att utvärderas. Utan en utvärdering kan inte företaget identifiera 

olika enheters effektivitet. Ett företag implementerar ansvarsenheter i sin organisation för att 

göra kostnadsmedvetna beslut snabbare. I en bransch med hög tillväxt med starka inslag av 

digitalisering innebär ansvarsenheter dessutom att dess chefer kan fatta operativa beslut 

snabbare. Implementeringen av ansvarsenheter innebär inte bara möjligheten att identifiera 

lönsamma enheter utan även enheter som presterar sämre och därmed blir utmaningar för ett 

företag. För att arbete strategiskt med utgångspunkt i ett företags identifierade utmaningar kan 

det vara av vikt att införa ett balanserat styrkort för att få ett helhetsperspektiv på utvecklingen 

inom företaget (Anthony et al. 2014, s. 397). För att få ett helhetsperspektiv och ett gemensamt 

sammanhang kan ett företag genom balanserat styrkort få bättre styrsystem, de möjliggör även 

mer långsiktigt och en helhetssyn (Anthony et al. 2014, s. 400). Företag som implementerar 

flera kanaler upplevs idag ha en bristande helhetssyn på grund av de olika kanalernas splittrade 

karaktär. I företag som befinner sig i en bransch med tillväxt skulle detta underlätta samarbetet 

mellan olika aktiviteter och därmed undvika friktion. På grund av de olika avdelningarnas 

intressen och karaktär hade ett balanserat styrkort kunnat skapa en gemensam utgångspunkt 

som avdelningarna gemensamt kunde sträva emot. Detta leder även till långsiktiga 
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konkurrensfördelar då avdelningar vet vilka parametrar de arbetar efter samt hur samarbetet 

mellan avdelningarna skall struktureras för att säkerställa serviceleveransen både i nuläget och 

i framtiden. Under teori och tidigare forskning klargörs att detaljhandelsbranschen kommer 

sträva mot omnikanaler, och förmodligen gäller samma öde för dagligvarubranschen. För att 

uppnå den sömlösa processen menar vi på att företaget ska separera sin digitala kanal från den 

traditionella partihandeln. På så sätt får e-handelsorganisationen sina egna resurser anpassade 

efter sin egen process. Partihandeln och den digitala kanalen genom e-handeln blir därmed två 

separata kanaler med egna integrerade organisationer och värdekedjor. Vi talade tidigare om 

både horisontell och vertikal interaktion mellan enheter. Mellan den traditionella partihandels 

värdekedja och e-handelns värdekedja ser vi därför fördelar i att sammanlänka de interna 

aktiviteterna vertikalt. På det sättet förbättras kommunikationen vilket åtgärdar problem som 

bidrar till friktion. Samtidigt uppnår de båda organisationerna förbättrad effektivisering och 

koordination genom det mer närgående samarbetet. Detta är till följd av att det gemensamma 

balanserade styrkortet kräver att de olika organisationer och aktiviteterna samverkar för att 

uppnå gemensamma målsättningar och visioner. Kostnadsallokeringen blir också mer tydlig då 

den traditionella dagligvaruhandeln och den digitala e-handeln är separata och har tydligare 

ansvarsenheter. 
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Diskussion och slutsats 

I detta kapitel ämnar vi att besvara studiens syfte genom att diskutera de slutsatser som studien 

genererat genom sin analys. I samband med redogörelsen konkretiserar vi svaren på våra 

frågeställningar som öppnar upp för vidare diskussion. Kapitlet utgår likt analysen från de 

enskilda frågeställningarna. Genom diskussionen vill vi klargörs vårat forskningsbidrag. 

Avslutningsvis presenterar vi förslag till vidare forskning inom vårt område. 

Diskussion kring hur arbetar företag inom livsmedelsbranschen 

med prognoser för e-handeln idag? 
I vår bakgrund och initiala informationsinsamling förstod vi att e-handelsmarknaden inom 

livsmedelsbranschen är på frammarsch. Det är stor tillväxt och volymen som beställs via den 

kanalen fortsätter att växa. Dock är marknaden fortfarande i ett tidigt skede och det är först de 

senaste åren som de större aktörerna med bas inom den traditionella partihandeln har påbörjat 

sitt inträde inom e-handeln. Här fann vi att det kan uppstå svårigheter när ett företag ska 

implementera en ny kanal och få den integrerad med en traditionell kanal som har funnits under 

en lång tid. Framförallt fann vi att kostnaderna i e-handeln kan uppstå när företaget ska planera 

sina prognoser och att dessa medför felmarginaler som leder till kostnader för hela företaget. 

Därför var det av intresse att undersöka hur företag arbetar med prognoshantering inom e-

handel inom livsmedelsbranschen. Genom vår insamling av empiri klargjordes processen där 

vi förstod att prognoshantering var en central komponent i företagets indirekt aktiviteter som 

påverkade flera enheters arbetsprocesser. För att analysera och konkretisera arbetssättet med 

prognoser och besvara vår första frågeställning applicerade vi det insamlade empiriska 

materialet i värdekedjan. Genom att belysa prognoser utifrån värdekedjan fick vi svar på vår 

första frågeställning. Prognosplanering var den komponent som styrde flödet inom bolaget och 

var därmed central för inköpsavdelningens och logistikavdelningens arbetsuppgifter. Detta 

förtydligades genom vår empiri och våran analys med hjälp av värdekedjan. Det som stack ut 

var hur prognosplaneraren som arbetar traditionellt med partihandeln arbetade som en konsult 

för E-handelsavdelningen. Denna hybridroll innebar att det blev svårare att identifiera och 

konkretisera hur företag arbetar med prognoser inom E-handel då E-handelsorganisation var 

inte fullt integrerad.  
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Diskussion kring vilka eventuella utmaningar som kan uppstå i 

arbetet med prognoser inom e-handeln. 
Problem som brukar uppstå inom snabbt växande företag är växtvärken som tillväxten innebär. 

Detta kan härledas till ökade kostnader i form av nyanställningar och omorganisering. De 

utmaningar som vi fann med prognoshantering har att göra med  hur ansvarsfördelningen inom 

ett företag fungerade. I takt med att tillväxten ökar och därmed volymen kan kostnaderna öka 

stort om felmarginalen som uppstår med prognoserna kvarstår procentuellt sett. Denna kostnad 

orsakar friktion mellan involverade avdelningarna då kostnadsallokeringen för felmarginalen 

inte togs av de som var ansvariga för e-handeln. Kostnadsallokering, systemstöd, 

informationsdelning är alla konkreta utmaningar som uppstår i arbete med prognoser inom e-

handeln.  

Diskussion kring hur företag utifrån sina utmaningar kan arbeta 

strategiskt med prognoser. 
I tidigare forskning redogjordes vikten av att företagen etablerar omnikanaler gentemot sina 

kunder. Detta är för att kunden ska få fler möjligheter kring hur de vill konsumera. Detta ställer 

krav på integrering och samarbete mellan nya digitala kanaler såsom e-handel och mer 

traditionella som partihandeln. Detta påverkar i sin tur hur prognosarbetet utvecklas och vilka 

fördelar det kan medföra rent organisatoriskt. Vi kom fram till slutsatsen att de utmaningar som 

uppstår från prognosarbetet kan motverkas genom företagets övergång till en mer sömlös 

arbetsprocess. För att kunna göra den övergången ska företaget skapa en ny värdekedja som 

klargör e-handelns position i värdekedjan gentemot partihandeln. Mellan e-handeln och 

partihandeln ska det existera vertikala sammanlänkningar som ämnar att bistå varandras 

arbetsprocesser. Detta regleras i sin tur av ett gemensamt balanserat styrkort som påtvingar 

samverkan och koordination mellan de olika avdelningarna. På det sättet förbättras 

kommunikationen, målsättningen och ansvarsfördelningen. Då försvinner friktionerna och en 

helhet skapas för företag i liknande situationer vilket i sin tur motverkar de utmaningar som 

uppstod från prognoshanteringen.  
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Förslag på vidare forskning 
Genom att studera och kartlägga hur företag arbetar med prognoshantering inom e-handel i 

livsmedelsbranschen bidrar vi med en konkretiserad bild av hur prognoshantering som en 

central komponent påverkar stora delar av ett företags organisation. Vi har även kartlagt de 

utmaningar som kan uppstå i form av friktioner i delar av värdekedjan. Då prognoshantering är 

en unik komponent som påverkar flera led i företagets värdekedja är även dessa utmaningar av 

värde att känna till för att få en mer övergripande bild med den problematik som prognoser 

innebär för en värdekedja. Exempel på sådan forskning skulle kunna ske genom att belysa 

värdekedjans stödfunktioner tydligare. Med tanke på att tillväxten i digitala kanaler är hög 

kommer vi inom relativt kort framtid se ett ökat behov för organisatoriska förändringar. Det är 

därför av intresse för att undersöka konsekvenserna av organisatoriska förändringar inom e-

handel och processen bakom att möjliggöra organisatoriska förändringar. Det är också av 

intresse att undersöka hur företaget mer närmare hanterar felmarginalen och konsekvenserna 

av felmarginalen. Detta gäller då områden som logistik, lagerhållning och ekonomi. Vidar 

forskningen inom detta område kan gå in närmare på om hur konsumenten påverkas av den 

felmarginalen. Vidare forskning kan riktas på hur företaget genom systemstöd kan minska 

felmarginalen. Idag sker arbetet manuellt och hur ett integrerat prognosverktyg för e-handeln 

kan implementeras är underlag för vidare forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 : Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor: 

- Vad är din ålder? 
- Vilken form av utbildning har du? 
- Vilken avdelning arbetar du på? 
- Vilka arbetsuppgifter har du inom företaget? 
- Hur länge har du arbetat med nuvarande arbetsuppgifter? 

 

E-handel: 

- Vad är din generella syn på e-handel inom livsmedelsbranschen i Sverige? 
o Hur ser marknaden ut? 

- Vad är din generella syn på e-handel inom företaget? 
o Ev. Kan du berätta lite mer om det där? 

- Hur anser du att företagets förhållningssätt till e-handel är idag? 
o Kommuniceras företagets förhållningssätt gentemot e-handel till de anställda 

internt? 
 

Personligt: 

- Har du personligen märkt av fler arbetsuppgifter sedan introduktionen av e-handel? 
o Vad tycker du om utvecklingen? 
o (Är den negativ/positiv?) 
o Skulle du kunna utveckla lite? 

 

Prognoser: 

- Vilken relation har du till prognosarbetet idag? 
- Hur arbetar ni med prognoser idag? 
- Vilka svårigheter upplever du med prognosarbetet idag? 

o Vad fungerar dåligt med prognosarbetet idag? 
o Skulle du kunna utveckla? 

- Vilka möjligheter upplever du med prognosarbetet idag? 
o Vad fungerar bra med prognosarbetet idag? 
o Skulle du kunna utveckla? 

- Hur tänker du gällande resursallokering? 
o Hur menar du då? 
o Var? Varför? 
o (Mönster?) 

 

Utveckling: 

- Hur genomförs förändringar inom företaget? 
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o Vem vänder du dig till? 
- Vilken historisk förändring har du sett med prognosarbetet? 
- Vilken framtida förändring bör ske med prognosarbetet? 

o Hur ser du på en utvecklingen av prognosarbetet? 
 

Organisation: 

- Hur upplever du samarbetet mellan olika avdelningar? 
o Skulle du kunna utveckla? 

- Hur ser kommunikationen ut mellan olika avdelningar? 
o Finns det möjlighet till förbättring? 

- Hur ser du på relationen mellan e-handel och resten av företaget? Separat/integrerat? 
o Ev. sonderingsfråga. 

 

Tjänst: 

- Vad tror du kan förbättra tjänsteleveransen i det nuvarande systemet? 
- Tror du att ett optimalt system för prognoser kan uppnås? 

 

Tillägg: 

- Har du något som du skulle vilja tillägga? 
 

Bilaga 2 : Porters Värdekedja 
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Bilaga 3 : Värdekedjan för City Gross/City Gross Matkasse 

 

Bilaga 4 : Det värdeskapande styrkortet 

 


