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Sammandrag 

 
E-handeln har vuxit explosionsartat i takt med digitaliseringen. Ett område där utvecklingen av 

e-handel däremot skett långsammare är livsmedelsbranschen. Tidigare forskning har visat på 

att när en teknologisk innovation såsom e-handel ska implementeras i en organisation uppstår 

ofta nya utmaningar. Syftet med denna studie är att identifiera vilka utmaningar som kan uppstå 

vid implementeringen av e-handel i fysiska livsmedelsbutiker. För att undersöka detta använder 

studien ramverket Technology-Organization-Environment (TOE). Undersökningen realiseras 

genom en fallstudie av tre livsmedelsbutiker där empirin utgörs av fyra kvalitativa intervjuer. 

Resultaten tyder på att de största utmaningarna som uppstått vid implementeringen av e-handel 

för butikerna utgörs av krav på kvalitet och underhåll, resursbegränsningar, attityd hos 

anställda som inte arbetar direkt med e-handel, externa påtryckningar samt externa 

regleringar. Utöver de utmaningar som fångas genom ramverkets faktorer observerar studien 

även logistiken kring leveranser som en utmaning för butikerna. 

 

Nyckelord: e-handel, utmaningar, implementering, livsmedel, livsmedelsbranschen,  

TOE-modellen, Technology-Organization-Environment 
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1. Inledning 
 

I följande kapitel ges först en bakgrund till det identifierade fenomenet kring implementation 

av ny teknologi i form av e-handel. Detta leder vidare till en problematisering som mynnar ut 

i studiens syfte samt den forskningsfråga som studien ämnar undersöka. Kapitlet avslutas med 

en beskrivning av det fallföretag som studien undersöker. 

 

1.1 Bakgrund 
Ny teknologi medför nya förutsättningar och således uppstår ofta utmaningar när teknologi ska 

implementeras i ett företag (Lund, 2001). Detta är idag aktuellt inom branscher som 

implementerar ny teknologi i form av elektronisk handel (e-handel) då dess affärsmodell i 

grunden ofta ser annorlunda ut jämfört med fysisk butiksförsäljning (Gustafsson, 2013). OECD 

definierar e-handel som en elektronisk transaktion i säljande eller köpande av varor och tjänster 

via internet (OECD, 2011). Ett område där utvecklingen till en början skett långsamt, men som 

nu växer allt snabbare, är livsmedelsbranschen (HUI, 2016). Livsmedelsbranschens aktörer 

ställs idag inför de utmaningar som införande av ny teknologi kan ge upphov till, vilket väcker 

intresse kring vilka hinder aktörer i branschen stött på vid implementeringen av e-handel.  

 

Ett företags förmåga att införa ny teknologi har länge ansetts vara en betydande faktor för dess 

möjlighet att utvecklas och skapa komparativa fördelar (Tushman & O’Reilly, 1996). 

Utvecklingen mot ny teknologi har varit särskilt betydande inom detaljhandeln, där aktörerna 

under senare år varit drivande i att integrera nya lösningar, varor och tjänster med den 

ursprungliga organisationen. I Sverige har e-handeln under de senaste åren exploderat i takt 

med digitaliseringen (Gustafsson, 2013). Inom livsmedelsbranschen har utvecklingen däremot 

skett långsammare, där en anledning till detta har hävdats röra de speciella problem som 

karaktäriserar branschen (HUI, 2016). Utmaningar förknippade med livsmedel och e-handel är 

dels kundens vilja att kunna se, känna och lukta på varan, dels frågor kring leveranser, returer 

och logistik, samt prissättning av den tjänst som utförs (Anckar et al., 2002; Keh & Shieh, 2001; 

Ofek et al., 2011).  

 

Trots den initialt tröga tillväxten har e-handeln inom livsmedelsbranschen nu börjat ta fart, då 

allt fler konsumenter börjat se fördelar med att handla livsmedel på internet. Samtliga av de 

stora aktörerna, vilka tidigare enbart bedrivit fysisk butiksverksamhet, har idag lanserat e-
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handelssatsningar (Allhorn, 2016; Andersson, 2015; Hultén, 2017). Den digitala livsmedels-

handeln upplevde en tillväxttakt på 30 procent under 2016 (HUI, 2016). E-handeln förväntas 

fortsätta vara en viktig del i utvecklingen av livsmedelshandeln och påverka den framtida 

lönsamheten hos samtliga aktörer. Det blir således allt tydligare att e-handeln av livsmedel är 

en trend som ingen av de traditionella aktörerna har råd att stå utanför (McKinsey & Company, 

2015). 

 

1.2 Problematisering 
Tidigare forskning har i stor utsträckning bedrivit kvantitativa studier kring vilka faktorer som 

påverkar implementering av e-handel i flertalet geografiska områden och branscher 

(Ghobakhloo et al., 2011; Walker et al., 2016; Zhu et al., 2003; Zhu et al., 2006). Däremot 

existerar det mindre forskning som djupgående undersöker vilka specifika problem som kan 

uppstå vid implementeringen av e-handel på butiksnivå i livsmedelsbranschen. Att 

utvecklingen initialt skett långsamt på grund av de utmaningar som karaktäriserar handeln av 

livsmedel motiverar varför branschen är särskilt intressant att undersöka. Ett ökat fokus på e-

handel leder till att allt fler aktörer kommer att tvingas implementera den nya teknologin för att 

möta konsumenternas krav på företagens närvaro via internet i form av digital försäljning 

(Gustafsson, 2013; Post- och Transportstyrelsen, 2001). Det är därav intressant att mer ingående 

studera vilka utmaningar som uppstår vid en implementering och på så vis ge en djupare insikt 

i ämnet.  

 

1.3 Syfte och forskningsfråga 
Studiens syfte är att bidra till ökad förståelse för vilka utmaningar som kan uppstå i butiker 

inom livsmedelsbranschen vid implementering av ny teknologi i form av e-handel. Syftet 

konkretiseras genom följande forskningsfråga: 
 

 Vilka utmaningar kan uppstå vid implementeringen av e-handel i fysiska livsmedelsbutiker? 

 

1.4 Avgränsningar 
För att besvara frågeställningen genomförs en fallstudie av företaget ICA där tre olika butiker 

som implementerat e-handel undersöks. Studien är därmed avgränsad till detaljhandeln i 

Sverige och mer specifikt till livsmedelsbranschen och fallföretaget ICA.  
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1.5 Beskrivning av fallföretaget 
Den svenska marknaden för livsmedelshandeln domineras av tre stora aktörer: ICA, Coop och 

Axfood, varav samtliga idag bedriver e-handel (Allhorn, 2016; Andersson, 2015; Hultén, 

2017). Med en marknadsandel på 50,2 procent är ICA den största aktören på marknaden (HUI, 

2017) och utgör därför ett intressant fall att studera närmare. ICA:s butiker drivs av fria 

handlare, vilka fungerar som egenföretagare för butiken och ansvarar för dess verksamhet. ICA 

står för gemensam logistik, inköp, övergripande marknadsföring och utveckling av butiksnätet 

(ICA Gruppen, 2017a). Det dagliga arbetet kring e-handeln ligger på de enskilda handlarna som 

även äger rätt att bestämma huruvida butiken ska bedriva försäljning via e-handel eller inte. 

ICA-handlarna har erfarenhet och kunskap för att driva fysiska matbutiker, vilket gör att e-

handel kan antas vara helt nytt för majoriteten av handlarna. E-handeln omfattas av andra regler 

och förväntningar än den fysiska handeln vilket innebär att deras tidigare kunskap inte 

nödvändigtvis är direkt applicerbar i detta nya sammanhang (Guerrero, 2016).  

 

1.6 Disposition 
I studiens andra kapitel ges en redogörelse av det teoretiska ramverket. I det tredje kapitlet 

presenteras studiens metod och en beskrivning av hur insamlingen av empiri genomfördes. I 

det fjärde kapitlet redovisas empirin och i det femte kapitlet analyseras denna i relation till det 

teoretiska ramverket. Studiens sista kapitel summerar slutligen utfallet, diskuterar 

analysmodellens applicerbarhet, undersökningens begränsningar samt ger förslag på framtida 

forskning.  
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2. Teori 
 

Följande avsnitt behandlar det teoretiska ramverket TOE och dess vidareutveckling, vilken 

används för att besvara studiens syfte och forskningsfråga. En diskussion kring valet av TOE-

modellen i jämförelse med liknande teorier förs. Kapitlet avslutas med en redogörelse av 

tidigare kritik mot modellen.  

 

2.1 Technology–Organization–Environment-modellen 
Technology-Organization-Environment (TOE) är en modell från Tornatzky och Fleischer 

(1990) som identifierar tre kategorier av faktorer som påverkar implementationen av en 

teknologisk innovation: teknologiska, organisationella samt omgivningsfaktorer. Modellen är 

empiriskt beprövad och har visat sig användbar för att förstå implementering av teknologiska 

innovationer (Kuan & Chau, 2001). Vidare har den använts i studier av olika teknologiska 

innovationer, såsom affärssystem (Ramdani et al., 2009), e-handel (Scupola, 2009; Scupola, 

2003; Zhu et al. 2003; Zhu et al. 2006) och informationssystem (Thong, 1999). TOE har även 

tillämpats inom en rad olika branscher i både industrialiserade länder och utvecklingsländer 

(Baker, 2012).  

 

2.1.1 TOE-modellen i relation till liknande teorier 
Det finns teorier som är nära besläktade med TOE-modellen. En av dessa är Technology 

Acceptance Model (TAM) av Davis (1989), vilken har använts för att undersöka anammandet 

av teknologi. Till skillnad från TOE-modellen studerar TAM faktorer på individnivå (Oliveira 

& Martins, 2011). En teori som däremot undersöker faktorer på organisationsnivå är Diffusion 

Of Innovation (DOI) av Rogers (2003). Likt TOE, studerar DOI adoption och implementation 

av teknologi i organisationer, men inkluderar inte omgivningsfaktorer.  

 

2.1.2 Anpassning av TOE-modellen 
Modellen från Tornatzky och Fleischer (1990) användes ursprungligen som ett ramverk för att 

förklara adoption och implementation av analog teknologi i allmänhet. På grund av de 

efterföljande årens digitalisering har modellen även använts för att studera införande av digitala 

teknologier (Caesarius & Hohenthal, 2016:223-224). Således är det både fördelaktigt och 

vanligt förekommande att anpassa de faktorer som inkluderas inom de tre kategorierna i 

modellen för att göra den mer applicerbar i studiens sammanhang (Zhu et al., 2006; Baker, 
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2012). Trots att faktorerna har varierat mellan olika studier har ramverket erhållit empiriskt stöd 

(Zhu et al., 2003). Denna studie är inspirerad av en reviderad version av TOE-modellen som 

anpassats för att studera e-handel (Scupola, 2009) och illustreras i Figur 1. Forskaren bakom 

revideringen, Ada Scupola, har genomfört två studier i vilka hon har vidareutvecklat TOE-

ramverket: en från 2003 där hon studerar små och medelstora företag (SME) i Italien, samt en 

från 2009 där SME:s i Danmark och Australien undersöks med samma metod. Företagen som 

studeras är verksamma inom olika branscher och utgörs exempelvis av en bokhandel och en 

resebyrå.  

 

Ett exempel på en anpassning som Scupola gjort berör organisationsstorlek från Tornatzky och 

Fleischer (1990). Faktorn inkluderades i Scupolas studie från 2003, men uteslöts 2009 då 

resultaten från den förstnämnda undersökningen visade att faktorn inte hade någon påverkan. 

Scupola har använt TOE för att studera både adoption och implementation av e-handel. 

Adoption definieras som fasen när e-handel som teknologisk innovation förvärvas av 

organisationen. Implementation definieras som när e-handeln antas av användarna i 

organisationen (Scupola, 2009) och är den fas som studien undersöker. Följande avsnitt 

kommer att redogöra för de tre kategorierna Teknologi, Organisation och Omgivning samt 

faktorerna som inkluderas i modellen.  

 
Figur 1. Modell för implementation av e-handel baserad på Scupolas (2009) vidareutveckling av Tornatzky och 

Fleischer (1990).  Pilarna i modellen illustrerar kategoriernas påverkan på implementation av  

e-handel. 
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2.1.3 Teknologi 
Tornatzky och Fleischer (1990) beskriver de teknologiska faktorerna som samtliga teknologier 

som påverkar företaget; både de som redan används av organisationen samt de som finns 

tillgängliga på marknaden men inte används. De tillgängliga teknologierna sätter 

referensramarna samt visar på nya möjligheter, medan de befintliga påverkar med vilken 

omfattning och hastighet nya teknologier kan implementeras. 

 

Scupola (2009) har valt att operationalisera kategorin Teknologi i uppfattningar kring relativ 

fördel, vilken utgörs av de uppfattade hindrande eller främjande faktorerna som teknologin 

medför, samt relaterade teknologier till e-handel som teknologi. Ett exempel på hindrande 

faktorer som framkommit i tidigare studier har utgjorts av kostnaden att införa e-handel. 

Främjande faktorer har utgjorts av exempelvis möjlighet till en utökad kundbas. Införandet av 

en ny teknologi kan även kräva att organisationen införskaffar relaterade teknologier för att  

e-handeln ska fungera. Scupola (2003; 2009) fann att relaterad teknologi kan utgöras av 

exempelvis scanners och digitalkameror för att kunna fotografera produkterna och lägga upp 

dessa på hemsidan.  

  

2.1.4 Organisation 
Inom kategorin Organisation beaktas de interna aspekterna såsom vilka resurser och 

karaktärsdrag organisationen har. Scupola (2009) benämner de organisationella faktorerna som 

resursbegränsningar, VD:ns karaktärsdrag och ledningens stöd samt kunskap och attityd hos 

anställda. Resursbegränsningar berör överskott av finansiella resurser och personalresurser. 

VD:ns karaktärsdrag och ledningens stöd har tidigare benämnts som “förespråkaren för 

innovation” (Scupola, 2003) och innebär att VD:n och högt uppsatta chefer har stor påverkan 

på hur innovationen mottas och implementeras i organisationen, även om utförandet kan ha 

delegerats. Även Tushman och Nadler (1986) hävdar att chefer kan främja företagets förmåga 

att anta ny teknologi genom att befästa och kommunicera en tydlig vision, strategi och en kultur 

inom organisationen som premierar innovation. Då denna studie behandlar ICA-butiker vars 

motsvarande VD och ledning utgörs av en handlare kommer faktorn i stället att benämnas enligt 

handlarens karaktärsdrag och stöd. Den sista organisationella faktorn kunskap och attityd hos 

anställda berör anställdas attityd mot och erfarenhet av e-handeln, samt formell och informell 

utbildning (Scupola, 2009).  
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2.1.5 Omgivning 
Till skillnad från de organisationella faktorerna som berör interna förhållanden, erbjuder 

kategorin Omgivning en förståelse för vilka externa faktorer som kan påverka implementation. 

Inom externa påtryckningar inkluderar Scupola (2009) de som uppstår från konkurrenter, 

kunder och leverantörer och som har en påverkan på implementeringen. Myndigheters roll 

behandlar Scupola (2009) som de regleringar eller incitament från myndigheter som 

organisationer påverkas av. Tillgång till teknologisk support påverkar organisationers 

implementering av innovationer, då dessa ofta kräver specifik kunskap som inte nödvändigtvis 

finns inom företaget. Scupola (2009) använder i sin modell samma benämning som Tornatzky 

och Fleischer (1990) men beskriver det mer ingående som kunskap hos den tillgängliga 

arbetskraften samt tillgång till leverantörer som kan erbjuda tekniskt relaterade tjänster. 

 

2.1.6 Kritik av TOE 
En svaghet i användningen av TOE är att modellen inte har vidareutvecklats nämnvärt sedan 

den ursprungliga utformningen. Enligt Baker (2012) kan den begränsade teoretiska 

utvecklingen framför allt ha tre anledningar. För det första har teorin beskrivits som alltför 

generisk (Zhu & Kraemer, 2005) då den enbart berör de identifierade faktorerna ytligt. 

Möjligheten att anpassa kategoriernas faktorer gör att modellen kan användas i olika kontexter. 

Detta kan vara en anledning till att forskare inte ansett det nödvändigt att revidera teorin i 

grunden. Den andra anledningen kan antas vara relaterad till att TOE sällan säger emot andra 

teorier (Baker, 2012). Tvärtom passar den ofta in tillsammans med besläktade teorier såsom 

DOI (Rogers, 1995). Det tredje skälet Baker (2012) tar upp är att det finns andra teorier inom 

respektive T-O-E-kategori som är lämpliga för att förklara adoption och implementation av 

teknologiska innovationer. Exempelvis kan institutionell teori (Teo et al., 2003) förklara 

fenomen inom den organisationella kategorin (Baker, 2012).  
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3. Metod 
 

I kapitlet redogörs för och motiveras den metod som tillämpats och de avvägningar som har 

gjorts vid insamlingen av empiriska data. Först presenteras studiens forskningsdesign med vald 

ansats samt en beskrivning av fallstudien. Därefter beskrivs genomförandet samt hur analysen 

av data skett. 

 

3.1 Forskningsdesign 

3.1.1 Forskningsansats 
Då studiens syfte är att undersöka utmaningar som kan uppstå när en livsmedelsbutik 

implementerar e-handel är en explorativ studie passande. Detta angreppssätt är lämpligt då en 

djupare förståelse för såväl redan utforskade som oupptäckta fenomen möjliggörs (Saunders et 

al., 2016:175). I detta fall motiverades valet av att vi på förhand inte visste vilka utmaningar 

som studien skulle komma att finna och därmed kunde variabler identifieras som inte 

uppfattades initialt (Blumberg et al., 2011:151). Att merparten av tidigare undersökningar har 

genomförts med kvantitativa metoder kan anses negativt för studiens validitet, vilket ska visa 

att studien på ett korrekt sätt har undersökt det som åsyftas (Yin, 2009:40). Trots en begränsad 

mängd kvalitativ forskning ansågs denna typ av undersökning kunna ge djupare förståelse för 

ämnet. Valet motiverades ytterligare av att det går i linje med den kvalitativa metod som 

används av Scupola (2009), vars teoretiska ramverk denna undersökning lutar sig mot. Slutligen 

har studien antagit en abduktiv ansats då teori och empiri har kombinerats och turats om att leda 

forskningen framåt (Dubois & Gadde, 2002; Hörte, 2010).  

 

3.1.2 Fallstudie 
För att besvara forskningsfrågan genomfördes en fallstudie. Denna metod är lämplig när en del 

av en organisation eller process analyseras och tidigare forskning är begränsad, samt då studien 

genomförs utan förväntningar på vad som kan förklara fenomenet (Blumberg et al., 2011:266). 

Fallstudie lämpar sig även när ett samtida fenomen studeras (Yin, 2009:8), vilket e-handel inom 

livsmedelsbranschen ansågs vara med bakgrund i den tidigare tröga utvecklingen som nu tagit 

fart (HUI, 2016). Metodvalet är även passande när studieobjekten utgör antingen ett unikt fall 

eller ett typiskt fall (Saunders et al., 2016:186). Uppfattningen att de valda studieobjekten är 

typiska fall inom sitt segment, samt att den kvalitativa forskningen är begränsad, styrde valet. 

För att kunna jämföra resultatet och ge en djupare analys av utmaningar som kan uppstå har 



 9 

studien antagit en komparativ ansats, där tre olika butiker inom organisationen studerades 

(Saunders et al., 2016:634-635).  

 

3.2 Datainsamling 
3.2.1 Primärdata 
Insamling av primärdata skedde genom semistrukturerade intervjuer. Valet gjordes då studiens 

explorativa karaktär gynnas av att respondenterna får möjlighet att utveckla, förklara och fritt 

ge sin uppfattning (Saunders et al., 2016:394). Studien undersökte utmaningar, vilket i detta 

fall utgörs av vad respondenterna uppfattar som en utmaning. Semistrukturerade intervjuer är 

ett lämpligt alternativ för att fånga uppfattningar, då dessa ger möjlighet att ställa följdfrågor 

(Blumberg et al., 2011:265). Strukturerade intervjuer riskerar att styra respondenternas svar i 

högre utsträckning. Samtidigt kan alltför ostrukturerade former generera breda svar som är 

svåra att analysera (Saunders et al., 2016:400). En svaghet i valet av semistrukturerade 

intervjuer är svårigheten i att få jämn kvalitet på materialet, då det är svårt att genomföra 

undersökningarna på ett likartat vis. Vi anser emellertid att studien har gynnats av den 

kvalitativa ansatsen då intervjuerna gav oss insikter om faktorer som vi annars inte hade 

identifierat. 

 

3.2.2 Val av studieobjekt 
Vid urvalet av studieobjekt sattes tre urvalskriterier upp, vilket resulterade i följande butiker: 

ICA Maxi Lindhagen, ICA Maxi Stenhagen och ICA Kvantum Värtahamnen. Tabell 3 utgör 

en sammanställning av information om butikerna och deras bakgrund inom e-handel. Butikerna 

har getts kodnamn för att förenkla resultat och analys för läsaren. 

  

 
 

Butik 

 
 

Kod 

 
År butiken 

öppnade 

 
Antal 

årsanställda 

År e-handel implementerades 

Första 
plattform 

ICA:s 
plattform 

ICA Maxi Lindhagen Butik A 2009 90 2010 2016 

ICA Maxi Stenhagen Butik B 1998 75 2014 2016 

ICA Kvantum Värtahamnen Butik C 2008 50 N/A 2015 

Tabell 3. Sammanställning av information kring butikerna baserad på information från intervjuerna. 
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Det första urvalskriteriet rörde butikens storlek. För att kunna genomföra en valid undersökning 

eftersöktes studieobjekt med liknande storlek och struktur. Anledningen var att 

organisationerna, och därmed dess utmaningar, lättare skulle kunna jämföras. ICA har fyra 

olika butikskoncept; Nära, Supermarket, Kvantum och Maxi, där Nära är minst och Maxi störst 

med avseende på butiksstorlek och sortiment (ICA Fastigheter, 2017). Formaten Maxi och 

Kvantum antogs som storlekskriterium. Valet baserades på antagandet att större butiker innebär 

en mer omfattande implementering. Därmed förväntades större butiker kunna täcka in fler 

aspekter av en implementeringsprocess jämfört med mindre butiker. Skillnaden mellan 

formaten är att Maxi även säljer varor som inte är livsmedel (Ibid). Vidare går valet i linje med 

Scupolas (2009) undersökning av SME:s, vilket Europaparlamentet definierar som företag med 

upp till 250 anställda (European Commission, 2018).  

 

Det andra kriteriet rörde geografisk placering. Butiker i områdena Stockholm och Uppsala 

prioriterades för att underlätta genomförandet av personliga möten. Det tredje kriteriet handlade 

om hur länge butiken haft e-handel implementerat. En gräns sattes på minst ett år, då det ansågs 

viktigt för studien att butiken har genomgått hela implementeringsprocessen. Då ICA har haft 

sin e-handelssatsning lanserad i cirka tre år (Dunér, 2014) bedömdes gränsen på ett år som ett 

lämpligt val för att kunna exkludera de butiker som befann sig i ett för tidigt skede för att kunna 

se samtliga utmaningar som uppstått under processen.  

 

Det tredje kriteriet fick vi reda på efter att initial kontakt tagits med butiker som uppfyllde de 

två förta kriterierna. Butik A och Butik B var båda relativt tidiga i att implementera e-handel. Butik 

A använde sig av en egen plattform innan de konverterade till ICA:s lösning och Butik B använde 

en extern leverantör. Butik C var bedrev inte e-handel innan de implementerade ICA:s plattform, 

men var å andra sidan en av de första att ansluta sig till företagets e-handelstjänst. Butiken utgjorde 

således en av pionjärerna inom företaget. 

 

3.2.3 Val av respondenter 
Valet av respondenter kan ha stor påverkan på studiens resultat och på dess validitet. Studiens 

primärdata samlades in från två typer av källor; dels från affärschefen för e-handeln på ICA 

Sverige, dels från de tre butikernas respektive handlare. Affärschefen är ansvarig för allt som 

rör e-handeln av livsmedel hos ICA Sverige, däribland implementering, driftsutveckling och 

försäljning. Affärschefen intervjuades för att skapa en god förförståelse för ICA Sveriges 

bakgrund inom e-handeln samt ge ett centralt perspektiv på implementerings-fasen.  Handlarna 
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intervjuades med anledning av deras roll och ansvar för butiken, samt ansvar för beslutet om 

att införa eller inte införa e-handel. Att handlarna fungerar som butikens VD gör att valet av 

respondenter även går i linje med den metod som Scupola (2009) använde sig av.  

 

Respondenternas olika perspektiv samt jämförbarheten mellan butikerna bidrog till att ge en 

helhetsbild av e-handelns implementering i större livsmedelsbutiker. Intervjusvaren kan dock 

variera beroende på vilken grupp respondenten anses tillhöra, vilket inom ett företag kan gälla 

exempelvis befattning, roll och befogenhet (Darmer et al., 1995:155). Att enbart handlare 

intervjuades kan således ha påverkat resultatet då dessa bidrar med ett ledningsperspektiv på 

implementeringen.  

 

3.2.4 Operationalisering 
Då intervjuerna genomfördes i olika miljöer och vid olika tillfällen utformades intervjuguider i 

ett led att bidra till en jämn kvalitet på materialet (Blumberg et al., 2011:266-267) och på så vis 

bidra till studiens reliabilitet, det vill säga replikerbarhet (Yin, 2009:40). Det valda teoretiska 

ramverket beaktades i utformningen av intervjuguiderna och frågorna är därmed härledda i stor 

utsträckning från Scupolas (2009) vidareutveckling av TOE-modellen. Utformningen skedde 

även med studiens explorativa syfte i beaktning, där frågornas utformning inte skulle styra 

respondenternas svar i för stor utsträckning. Slutligen eftersträvade frågorna att innefatta 

samtliga faktorer som studien hade som syfte att undersöka. 

 

Två intervjuguider skapades; en för intervjuerna med handlarna (Bilaga 1) och en för intervjun 

med affärschefen för e-handeln inom ICA Sverige (Bilaga 2). Anledningen till detta var 

respondenternas olika roller och perspektiv. Tabell 1 visar en sammanställning av studiens 

operationalisering. Tabellen är uppdelad i TOE-faktorerna, härledda från Scupola (2009). Varje 

fråga har getts ett tematiskt namn för att på ett överskådligt sätt kunna redogöra för 

operationaliseringen av ramverket. Det tematiska namnet fylldes sedan i tabellen under de 

faktorer som frågan förväntades beröra. När en fråga under intervjun även har berört ytterligare 

faktorer har de adderats i efterhand. Dessa frågor är kursiverade i tabellen.  
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Tabell 1. Operationalisering av TOE-modellen i intervjufrågorna.   

 

3.2.5 Genomförande av intervjuer 
Den första av de fyra intervjuerna som genomfördes var med affärschefen för e-handeln på ICA 

Sverige och skedde via telefon på grund av respondentens tidsbrist. De tre följande intervjuerna 

med ICA-handlare genomfördes alla genom personliga möten. Nackdelen med 

telefonintervjuer är att den personliga kontakten går förlorad och risken för misstolkning är 

större då respondenten och intervjuaren inte har möjlighet att uppfatta de nyanser som framgår 

av exempelvis kroppsspråket (Saunders et al., 2016:421-422). I djupgående intervjuer kan det 

vara av betydelse att intervjuaren får en personlig kontakt med respondenten, något som gynnas 

av personliga möten då respondenten kan känna sig mer benägen att dela med sig av 

information än om intervjun sker över telefon (Saunders et al., 2016:394). Därav eftersträvade 

 

TOE-faktor 
Frågor till handlare 

(Bilaga 1) 
Frågor till affärschefen 

(Bilaga 2) 

Teknologi 

Relativ fördel Kompatibilitet med butiken, Teknologi, 

Inställning, Utmaningar 

Utmaningar 

Relaterade teknologier Kompatibilitet med butiken, Teknologi ICA Sveriges roll 

Organisation  

Resursbegränsningar Resurser, Kompatibilitet med butiken, 

Teknologi, Utmaningar 

Resurser, Externa omgivningsfaktorer 

Handlarens karaktärsdrag & 

stöd 

Inställning, Anställda, Utmaningar, Handlarens roll, Utmaningar 

Kunskap & attityd hos 

anställda 

Anställda, Kompatibilitet med butiken, 

Utmaningar 

 N/A 

Omgivning 

Externa påtryckningar Externa omgivningsfaktorer Externa påtryckningar, Utmaningar 

Myndigheters roll Branschmässiga regleringar, Externa 

omgivningsfaktorer, Utmaningar 

Externa omgivningsfaktorer, Utmaningar 

Tillgång till teknologisk 

support 

Externt stöd, Kompatibilitet med butiken, 

Utmaningar 

ICA:s e-handel, ICA Sveriges roll, 

Anpassningsmöjligheter 
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studien att genomföra personliga intervjuer i så stor utsträckning som möjligt. Samtliga 

intervjuer spelades in för att kunna återge exakta citat och en rättvisande bild av det som 

framkom under intervjuerna. En sammanställning av respondenterna återfinns i Tabell 2. Ingen 

av respondenterna valde att vara anonym. För att läsaren med enkelhet ska kunna följa studiens 

resultat och analys används dock kodnamn för att referera till respektive respondent och på så 

sätt undvika förvirring kring personnamn. 
 

Respondent Befattning Kod Intervjuform Datum Tidsåtgång 

Magnus Rosén Affärschef för e-handeln, 

ICA Sverige 

Affärschefen Telefonintervju 6 december 

2017 

27 min 

Mats Larsson Handlare, 

ICA Maxi Lindhagen 

Handlare A Personligt möte 6 december 

2017 

58 min 

Urban Malm Handlare,  

ICA Maxi Stenhagen  

Handlare B Personligt möte 12 december 

2017 

50 min 

Mathias Mertsch Handlare,  

ICA Kvantum Värtahamnen 

Handlare C Personligt möte 15 december 

2017 

64 min 

Tabell 2. Sammanställning av respondenter.  

 

3.2.6 Bias 
I en intervjusituation riskerar intervjuaren att påverka respondenten genom formuleringar och 

tonläge och således göra empirin missvisande (Saunders et al., 2016:397). I ett försök att 

genomföra intervjuerna på ett likartat vis användes intervjuguiderna för att minska variation i 

formuleringar. Vidare hölls intervjuerna nära inpå varandra för att lättare kunna ställa frågorna 

med liknande tonläge.  

 

Bias kan även uppstå i samband med urvalet av respondenter, då dessa utgörs av de som gick 

med på att bli intervjuade (Saunders et al., 2016:397). Således kan relevanta respondenter ha 

fallit bort på grund av exempelvis bristande möjlighet eller vilja att lägga ner den tid som en 

intervju tar i anspråk. Vidare kan mängden information som ges på förhand vara avgörande för 

respondentens inställning inför intervjutillfället och därmed riskera att påverka svaren som då 

kan bli missvisande (Saunders et al., 2016:402). I denna studie riskerar intervjuerna med 

handlarna att påverkas ett eventuellt egenintresse. Respondenterna blev därför enbart 
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informerade om ämne och inriktning i syfte att förberedas för intervjun utan att styra åsikterna 

på förhand.  

 

3.2.7 Sekundärdata 
Inför intervjun med affärschefen studerades offentliga dokument i form av företagets hemsida 

samt årsredovisning för att skapa förståelse för organisationens verksamhet och förutsättningar. 

Syftet var att förenkla intervjuerna då tid inte behövde läggas på att fråga om grundläggande 

fakta.  

 

3.3 Analys av data 
Efter jämförelse med besläktade teorier valdes TOE-modellen av två anledningar. Den första 

anledningen var att modellen studerar faktorer på organisationsnivå (Oliveira & Martins, 2011). 

Den andra anledningen var att modellen bedömdes vara av bredare karaktär då den omfattar 

omgivningsfaktorer. Ett brett ramverk ansågs vara till fördel för att inte gå miste om viktiga 

faktorer eller aspekter. 

 

Genom att analysera empirin med hjälp av TOE gavs en förståelse för vilka utmaningar som 

kan uppstå samt hur väl lämpat ramverket är för att appliceras på e-handel inom 

livsmedelsbutiker. Analysen resulterade därmed även i en diskussion kring de valda faktorerna 

och dess relevans. Således utgjorde TOE både ett ramverk för operationaliseringen av 

intervjufrågor samt en analysmodell för studien.  

 

Analysen har eftersträvat att bibehålla ett så objektivt synsätt som möjligt. Samtidigt har en 

medvetenhet funnits om att insamlad empiri är subjektiv och inte nödvändigtvis utgör en 

sanning.  

 

3.4 Generaliserbarhet 
Kvalitativ forskning är generellt sett kritiserad för låg generaliserbarhet. Det betyder dock inte 

nödvändigtvis att en kvalitativ studie är mindre värdefull. Via denna typ av studier är det mer 

sannolikt att få nya insikter och fördjupa sig i faktorer som kan leda till utveckling av nya teorier 

(Blumberg et al., 2011). Studiens syfte var inte att ge ett generaliserbart resultat för alla 

livsmedelsbutiker. I stället ges insikter i ett fall som kan anses tillräckligt intressant för att 

appliceras på andra organisationer.  
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3.5 Etik 
Då denna studie involverar mänskligt deltagande är det av stor vikt att överväga studiens metod 

ur ett etiskt perspektiv (Saunders et al., 2016:220). Enligt Bryman och Bell (2015) finns det 

fyra etiska principer som bör övervägas; huruvida studien kan skada deltagarna, om 

informationen kring medgivande är bristande, om det sker integritetskränkning eller om det 

finns risk för bedrägeri från intervjuarens sida (Bryman & Bell, 2015:130-150). Genom att låta 

sig bli intervjuad ger respondenten ett förtroende till intervjuaren. Det är därför intervjuarens 

ansvar att ta hänsyn till vilka delar av samtalet som respondenten har gett sitt medgivande till 

att låta användas. Detta togs i beaktning genom att respondenten informerades om att denne har 

möjlighet begära att exkludera känslig information som framkommit under intervjun. Vidare 

spelades intervjuerna in med respondenternas medgivande. Dessa informerades även om 

studiens syfte och på vilket vis empirin från intervjuerna skulle användas för att skapa 

förtroende hos respondenterna och försäkra dessa om att vi ska genomföra den studie vi utger 

oss för att göra.   
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4. Empirisk undersökning: ICA 
 

Följande kapitel presenterar den empiriska undersökningen och studiens resultat. Primärdata 

redovisas tillsammans med sekundärdata. Först behandlas ICA:s organisation samt uppstart 

av e-handeln och därefter intervjuerna med handlarna. 

 

4.1 Om ICA  
4.1.1 ICA Gruppens organisationsstruktur 
ICA-butikerna är en del av ICA Sverige, som i sin tur är en del i koncernen ICA Gruppen (ICA 

Gruppen, 2016). Största ägare av ICA Sverige är ICA-handlarnas förbund, vilket är 

medlemsorganisationen för Sveriges ICA-handlare (ICA-handlarnas Förbund, 2017). 
 

 
Figur 2. Egen modell av organisationsstrukturen för ICA Gruppen (ICA Gruppen, 2017b).   

 

4.1.2 E-handelns uppstart 
Enligt Affärschefen erbjuder ICA Sverige två typer av tjänster för digital handel av livsmedel 

som riktar sig mot privatpersoner; dels färdiga matkassar, där kunden beställer förutbestämda 

måltider för ett visst antal personer, dels lösplock, där kunden handlar genom att på egen hand 

välja varje enskild vara på butikens hemsida. De färdiga matkassarna plockas för det mesta 

centralt av ICA och de butiker som erbjuder lösplock hanterar det manuellt i butiken. Båda 

tjänsterna erbjuder upphämtning i butik eller hemleverans, beroende på butik. Vidare finns även 

e-handel som riktar sig mot företag, så kallad business-to-business (B2B). Både inom ICA och 

på marknaden i stort är lösplock det område som växer mest, samtidigt som försäljningen av 

färdiga matkassar minskar (DI Digital, 2017). 
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När e-handeln startade inom ICA år 2014 (Dunér, 2014) höll de enligt Affärschefen stora 

informationsmöten för alla intresserade handlare där de beskrev konceptet och gav en bakgrund 

om vart branschen var på väg. För de butiker som valde att ansluta sig till ICA:s e-handel 

startade därefter implementeringsfasen, vilket enligt Affärschefen tog 10-12 veckor. Under den 

här tiden behövde butikerna dels söka olika former av licenser och tillstånd för att få sälja vissa 

produkter via internet, samt utbilda personal kring sortiment och prisstrategier. Projektplanen 

som skapades kunde dock sträcka sig över olika lång tid beroende på butik och omfattning.  

 

Efter den initiala implementeringen finns det en tydlig fortsatt ansvarsfördelning mellan butiken 

och ICA Sverige. Handlaren köper plattformen från ICA Sverige, som i sin tur sköter underhåll 

av hemsidan samt de tekniska problem som kan uppstå i systemet. Enligt Affärschefen erbjuder 

ICA Sverige stöd åt handlaren i frågor rörande sortiment, prisstrategier samt e-

handelsplattformen. Idag är det enligt Affärschefen 204 av ICA:s cirka 1300 livsmedelsbutiker 

som har implementerat e-handel, men enstaka handlare ansluter löpande.  

 

4.2 Resultat 
Nedan följer resultatet från den empiriska undersökningen. Resultatet är strukturerat efter de 

tre teman som utgör studiens analytiska ramverk: Teknologi, Organisation och Omgivning.  

 

4.2.1 Teknologi 
I intervjuerna med handlarna framkommer ett antal uppfattningar kring främjande faktorer för 

e-handeln. En av dessa, vilken identifieras av samtliga handlare, var möjligheten för tillväxt i 

butiken. För Butik A och C står e-handeln för butikens tillväxt. Även möjligheten att nå nya 

kunder identifieras som en främjande faktor av samtliga handlare.  

 

Under intervjuerna nämns även utmaningar. Handlare C och Affärschefen beskriver att det 

uppkom många tekniska problem, så kallade “barnsjukdomar”, i uppstartsfasen för både kunden 

och de anställda. Handlare C nämnder att ett problem kunde vara att kunden trodde sig ha 

beställt hemleverans trots att butiken till en början enbart erbjöd upphämtning i butik. När dessa 

typer av tekniska problem uppstod vände sig kunderna ofta till butiken, vilket resulterade i extra 

arbete för de anställda. Handlare B nämner även att ICA:s plattform till en början saknade 

funktioner som kan underlätta driften av e-handeln, exempelvis att plocksystemet säger till när 

fel vara plockas. 
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Vidare anser samtliga handlare att e-handeln medför ökade krav på butiken. Handlare C 

förklarar dessa krav som dels hur butiken arbetar för att hålla hyllorna påfyllda med varor, dels 

hur underhållet av kvalitet på färskvaror sköts. Handlare C beskriver e-handeln som en “tuff 

internkund” då samtliga avdelningar behöver säkerställa att butiken är välfylld tidigt på 

morgonen. Detta för att personalen på e-handelsavdelningen ska kunna plocka varorna i tid 

inför att dagens första matkassar körs ut till kunderna. Således behövde butiken se över 

varuflödet för att undvika förseningar och ineffektivitet när e-handelsavdelningen plockar 

varorna. Även Handlare A och B bekräftar att tomma butikshyllor på grund av beställningar 

via e-handeln var ett problem i början.  

 

Gällande kvaliteten medför e-handeln högre krav på varorna då kunderna inte själva har 

möjlighet att välja sina varor. Handlare B och C förklarar att kunden alltid måste få de fräschaste 

varorna med längst hållbarhet då butiken inte vet om kunden planerar att konsumera varan 

redan samma kväll eller om några dagar. E-handeln ställer därmed högre krav på butikens 

samtliga avdelningar i underhållet av varorna så att personalen på e-handelsavdelningen snabbt 

kan plocka en fräsch vara med lång hållbarhet. 

  

Utöver e-handelsplattformenen är det enbart Butik A som vid implementeringen behövde köpa 

in ytterligare teknik i form av ett ruttplaneringssystem för att optimera leveranserna, som de vid 

den tidpunkten själva ansvarade för. Handlare B och C nämner däremot att ett sådant system 

redan fanns hos transportleverantörerna. Samtliga handlare nämner även att de behövt 

införskaffa en dator samt mobila enheter som registrerar de plockade varorna i systemet. Dessa 

teknologier ingick i ett paket med ICA:s plattform och fanns därmed tillgängligt för butikerna 

i samband med implementeringen.  

 

4.2.2 Organisation 
Efter införandet av teknik och system handlade implementeringen om att skapa en avdelning 

för e-handeln, vilken hos samtliga butiker går under benämningen online. Gällande de 

finansiella resurserna anser Affärschefen och Handlare C att en butik med goda finansiella 

resurser har relativt sett större chanser att klara av en längre period av underskott inom 

onlineverksamheten, vilket ofta är fallet i uppstarten av e-handel. Samtliga respondenter 

nämner däremot att de finansiella resurserna inte har någon påverkan sett till den investering 

som e-handeln innebär. Alla butiker behövde köpa in e-handelsplattformen och nödvändig 
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utrustning för att starta upp e-handeln. Detta är dock främst initiala investeringar som sett till 

helheten inte upplevs vara särskilt stora av handlarna. Gällande resurser i form av anställda 

nämns detta som en fördel vid implementeringen; Handlare B hävdar att en butik med fler 

anställda per avdelning enklare kan flytta en anställd till onlineavdelningen när behov uppstår, 

jämfört med en mindre butik som i vissa fall har en anställd som ensam sköter flera avdelningar. 

Handlare B och C beskriver även att sjukdom hos personal på onlineavdelningen slår särskilt 

hårt mot butiken, då alla beställningar är tidsbestämda till angivna slot-tider när kunden valt att 

ta emot eller hämta sin matkasse. Vidare förklarar Handlare B att det alltid råder osäkerhet kring 

antalet beställningar som ska packas nästkommande dag då beställningarna inkommer kvällen 

innan.  

 

I organisationen har handlaren en tydlig roll i att besluta kring e-handelns implementering. 

Affärschefen anser dock att även engagemang och kunskap hos handlaren påverkar 

implementeringen och därmed också kan utgöra ett hinder. Hans uppfattning är att trots att 

handlarna är duktiga på att driva fysisk butiksverksamhet var många oerfarna gällande e-

handeln och hade ibland även bristande intresse.  

 
“Om man inte har ett uttalat mål, plan eller vision för e-handeln så är det bättre att vi inte har 

e-handel. Det blir inte bra. Det blir långsamt och det blir inte bra för kunden.”  

- Affärschefen 

 

I intervjuerna med handlarna uttryckte Handlare A och C intresse för e-handeln. Handlare A 

beskriver att e-handeln implementerades i butiken som en följd av eget intresse och tro på e-

handelns framtida utveckling. För att få ett positivt genomslag i organisationen inkluderade 

Handlare A försäljningschefen för online i uppbyggnaden av målsättningar och strategier. 

Handlare C är i sin tur en av pionjärerna för ICA:s e-handelssatsning och uttryckte även många 

tankar om utvecklingspotential för framtiden. Handlare B såg initialt e-handeln som butikens 

bästa chans till att växa, men är i efterhand av åsikten att onlineverksamheten inte är mödan 

värt med anledning av de resurser som krävs i förhållande till den låga lönsamhet verksamheten 

genererar. 

 
“En ännu svårare fråga är ‘om du vet det du vet idag, hade du börjat då?’ Förmodligen inte, 

kan jag säga. Samtidigt kan jag inte säga att jag ångrar det heller. Men det har ätit mer på 

organisationen än vad vi trodde” - Handlare B 
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Vidare gällande de anställda uppger Handlare B att införandet av en ny avdelning i form av 

onlineverksamheten hade positiv effekt på attityden hos de anställda inom avdelningen tack 

vare känslan av samhörighet som uppstod i uppbyggnadsfasen. Samtliga handlare nämner att 

de rekryterade onlinepersonal internt bland de anställda som visade intresse för e-handeln. Även 

Handlare C upplever att onlinepersonalen var positiva till implementeringen. Däremot upplever 

han att den “mentala inställningen” hos övrig personal gällande de höjda kraven på underhållet 

utgjorde en utmaning. 

 

Slutligen rörande kunskap om e-handel hos onlinepersonalen uppfattar ingen av handlarna detta 

som en utmaning. Däremot anser de att spridningen av kunskap om e-handeln till övrig personal 

kan utgöra en svårighet. Handlare A nämner att en anledning till varför det är svårt att sprida 

och upprätthålla kunskap i organisationen är den höga personalomsättningen som karaktäriserar 

livsmedelsbranschen. Trots att löpande utbildning sker i butikerna, där de mer rutinerade 

anställda lär de nya och oerfarna, anser samtliga handlare att det är en utmaning att alltid ha 

kunnig personal inom e-handeln på plats då ordinarie onlinepersonal i regel inte är kvar senare 

på dagen. Handlare B och C anser dock att personalen oftast lyckas lösa problemet för kunden 

tack vare den serviceinriktade inställningen som råder i butikerna.  

 

4.2.3 Omgivning 
Enligt handlarna påverkades implementeringen av e-handel av externa aktörer i form av 

konkurrenter och kunder. Handlare A beskriver exempelvis att beslut kring transporter och slot-

tider påverkas av konkurrenter för att butiken ska kunna vara konkurrenskraftig på marknaden. 

Handlare C berättar att han upplevde påtryckningar från nya konkurrenter vilka enbart ägnar 

sig åt digital försäljning av färdiga matkassar.  Därmed ansågs implementeringen av e-handel 

nödvändig, trots vetskapen om låg lönsamhet hos samtliga e-handelsaktörer inom 

livsmedelshandeln. Vidare identifierade Handlare B och C påtryckning från kunder i form av 

att tjänsten efterfrågades i de närliggande områdena till respektive butik. Handlare A hävdar 

däremot att det snarare var en utmaning att förmå kunderna att börja handla livsmedel digitalt. 

Han upplever att kunderna prioriterar att välja sina egna varor i butik, men att detta endast utgör 

en initial tröskel för e-handeln som kunderna snabbt vänjer sig vid. En av de främsta 

utmaningarna enligt Handlare B och C är dock problemet att kunderna inte är beredda att betala 

för den tjänst som utförs, vilken innefattar plock och leverans av kundens beställning. Handlare 

C nämner detta som en av de svårare utmaningarna som butiken har stött på vid 
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implementeringen. Samtliga handlare nämner även att kostnaden för butiken växer i paritet med 

intäkterna och således har butikerna svårt att dra nytta av eventuella skalfördelar.  

 

Vidare identifieras två typer av externa regleringar med tydlig påverkan vid 

implementeringsfasen. Enligt Affärschefen finns det först och främst lagkrav på vilken 

artikelinformation som måste kunna presenteras för kunden, samt möjlighet att säkerställa en 

rättvisande bild på hemsidan. Enligt Handlare A var det lättare att implementera e-handeln när 

de startade sin egen e-handel 2010 jämfört med när de integrerade ICA:s plattform, då EU-

lagstiftningen infördes efter 2010. Affärschefen, Handlare A och C anser att lagarna innebar en 

resurskrävande utmaning initialt då det kunde ta lång tid att få rätt information från vissa 

leverantörer. Handlare C nämner även att det idag inte granskas fullt ut, men att det som 

marknadsledare är viktigt för ICA att göra rätt från början. En andra typ av reglering som 

påverkade implementeringen berör hanteringen av mat och kylhållning av olika varor. Handlare 

A upplever att det var svårt logistiskt samt kostsamt för butiken att hantera olika 

temperaturzoner. Även Handlare C beskriver det som viktigt att logga temperaturen och kunna 

visa en obruten kylkedja, det vill säga att kylvarorna har förvarats kallt hela vägen hem till 

kunden. En skillnad mellan e-handeln och den fysiska butiken är att ansvaret övergår till kunden 

först hemma vid dörren i stället för efter kassalinjen i butik. Leveransen är därmed en viktig 

fråga för att kunna hålla temperaturerna. Ansvaret för loggning av temperatur faller på den part 

som står för transporten, vilket hos dessa butiker idag är antingen de själva, ICA Sverige eller 

Postnord. Parten har i sin tur strikta regler kring hur hanteringen ska ske. Handlare A tror att 

logistiken kring leveranserna är en av barriärerna som kan förklara varför e-handeln inom 

livsmedelsbranschen initialt utvecklats långsamt.  

 

Slutligen har butikerna erhållit externt stöd från ICA Sverige vid implementeringsfasen, och 

därefter mer sällan för att undersöka effektiviseringsmöjligheter. Innan de gick över till ICA:s 

plattform fick Handlare A teknologiskt stöd av konsulter medan Handlare B fick hjälp av sin 

leverantör. Sedan Butik A och B konverterade till ICA:s plattform har det dock inte behövts 

annan extern hjälp. Både Handlare B och C beskriver att större förändringar tar lång tid att få 

igenom hos ICA Sverige. Handlare C anser dock att trots en tidskrävande process blir 

slutprodukten stark. 
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5. Analys 
 

Följande kapitel diskuterar empirin i relation till TOE-modellen. Analysen är strukturerad i 

enlighet med studiens valda faktorer härledda från ramverket. När analysen berör empiri från 

någon av intervjuerna refereras respektive handlare till med sin bokstavskod. Kapitlet avslutas 

med ett avsnitt om ytterligare utmaningar som undersökningen identifierar utanför modellens 

faktorer. 

 

5.1 Teknologi 
5.1.1 Relativ fördel 
Inom TOE-modellens faktor för relativ fördel, i form av uppfattningar kring hindrande och 

främjande faktorer (Scupola, 2009), finner studien att kostnaden för teknologin inte uppfattas 

som ett hinder vid implementeringen (A, B, C). Detta då den initiala investeringen som krävs 

för implementationen inte bedöms vara särskilt stor. Främjande faktorer utgörs av att e-handeln 

möjliggör för butikerna att nå nya kunder (A, B, C) samt att den skapar tillväxt hos butikerna. 

Att vissa initiala tekniska störningar uppstår innan systemen är på plats kan dock anses som 

naturligt när ny teknologi införs, vilket uttrycks av Affärschefen. Därav kan utmaningen kring 

tekniska problem anses vara för generell för att utgöra en utmaning. Ytterligare hindrande 

faktorer identifieras i att e-handeln ställer högre krav på kvalitet och underhåll av varuflöden 

jämfört med vad butikerna har som standard (A, B, C). Detta uppfattas vara utmanande då det 

kräver att butikerna förändrar sina arbetsprocesser och ställer högre krav på den interna 

kvaliteten. 

 

5.1.2 Relaterade teknologier 
Gällande relaterade teknologier till e-handeln identifierar studien flera teknologier, så som 

ruttplaneringssystem för leveranser och digitala mobila enheter för att scanna varor, som kan 

anses relaterade till butikernas implementering av e-handeln. Dock är dessa teknologier i hög 

grad tillgängliga och tillhandahålls av ICA Sverige. Ingen av handlarna har därför uppfattat 

detta som en utmaning. 
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5.2 Organisation 
5.2.1 Resursbegränsningar 
Resursbegränsningar berör finansiella resurser och personalresurser (Scupola, 2009). Studien 

finner stöd för att de finansiella resurserna påverkar implementeringen av e-handel i butikerna. 

Detta då butikerna kan tvingas klara av en period av underskott på grund av den initialt låga 

lönsamheten inom e-handeln. Däremot bedöms inte de finansiella resurserna utgöra en 

betydande faktor gällande kostnaden för implementeringen, då den initiala investeringen är 

relativt liten (Affärschefen, A, B, C). Vidare bedöms även resursbegränsningar i form av 

personal som en viktig faktor (B, C). Detta på grund av osäkerheten gällande antal beställningar 

samt konsekvenserna som uppstår från oförutsägbara händelser såsom sjukdom. De fasta slot-

tiderna innebär ett behov av flexibla personalresurser för butikerna och uppfattas som en 

betydande utmaning vid implementeringen av e-handel. 

 

5.2.2 Handlarens karaktärsdrag och stöd 
Handlarens karaktärsdrag och stöd innebär att motsvarande VD och ledning påverkar hur 

innovation mottas och implementeras i organisationen (Scupola, 2009). Utifrån intervjuerna 

bedöms Handlare A och C som de mer positivt inställda och engagerade i e-handeln. Även 

Handlare B, som under intervjuerna uttrycker ett missnöje med e-handeln, tycks initialt ha varit 

positiv då han trots allt trodde på e-handeln som butikens bästa alternativ att skapa tillväxt. Det 

är dock svårt att dra några slutsatser kring vilken roll och påverkan handlarna har haft i 

respektive butiks implementering då det är handlarna själva som intervjuats. Det enda från den 

empiriska undersökningen som indikerar att handlarens karaktärsdrag och stöd är en viktig 

faktor är Affärschefens åsikt kring ett samband mellan handlarnas engagemang och 

implementeringen.  

 

5.2.3 Kunskap och attityd hos anställda 
Faktorn tar de anställdas attityd mot och erfarenhet av e-handel samt formell och informell 

utbildning i beaktning (Scupola, 2009). Studien finner att attityden hos de anställda inom online 

inte upplevs som något större hinder av handlarna. Utmaningen verkar snarare ha uppstått hos 

anställda på övriga avdelningar som förväntas anpassa sig till e-handelns ökade krav (B, C). 

Därmed skulle det kunna anses viktigt att en positiv attityd kring e-handeln inte enbart förankras 

bland onlinepersonalen utan inom hela organisationen.  

 



 24 

Kunskap hos de anställda på onlineavdelningen uppfattas inte utgöra ett problem i butikerna. 

Däremot finns det en utmaning i att sprida kunskapen till kvällspersonalen som förväntas kunna 

svara på frågor från kunder gällande online. Att all personal inte lär sig online tros vara delvis 

relaterat till den höga personalomsättningen som råder i branschen (A, B, C). Kunskapsbrist 

hos övrig personal upplevs dock inte som ett särskilt stort problem tack vare butikernas 

grundinställning att alltid försöka lösa problem utifrån de givna förutsättningarna. Detta skulle 

kunna indikera att en hög grad av service och flexibilitet hos personalen kan kompensera för 

bristande kunskap. 

 

5.3 Omgivning 
5.3.1 Externa påtryckningar 
Gällande externa påtryckningar finner studien att konkurrenter och kunder upplevs påverka 

implementeringen av e-handel (A, B, C). Konkurrensen anses påverka vad kunderna har för 

förväntningar och krav på butikerna, vilket i sin tur påverkar implementeringen gällande bland 

annat slot-tiderna (A). Kundernas ovilja att betala för tjänsten är även något som uppfattas 

påverka implementeringen, då butikerna har svårt att behålla marginalerna och därmed bygga 

lönsamhet (B, C). Även kundernas vilja att välja sina egna varor skulle kunna ha en påverkan 

på implementeringen, då det upplevs vara en utmaning för butikerna att få kunderna att vilja 

handla online (A, C). Vidare uppfattar ingen av handlarna påtryckningar från leverantörer. 

Alltså finner studien stöd för externa påtryckningar som en betydande faktor med avseende på 

konkurrenter och kunder.  

 

5.3.2 Myndigheternas roll 
Myndigheternas roll behandlar regleringar och incitament från myndigheter som påverkar 

organisationen (Scupola, 2009). Studien finner stöd för att butikerna påverkas av regleringar, 

vilka är resurskrävande att anpassa sig efter och uppfattas därmed utgöra en utmaning vid 

implementeringen (Affärschefen, A, C). Särskilt intressant är Handlare C:s uppfattning kring 

skillnaden i regleringarnas påverkan på ICA-butikerna gällande att de som marknadsledare 

upplever högre förväntningar på regelefterlevnad i jämförelse med nya mindre aktörer. Detta 

tyder på att regleringarna utgör en särskilt betydande utmaning vid implementeringen för ICA-

butikerna. Regleringar gällande förvaring av varorna i olika kylzoner under leveranserna är 

ytterligare en utmaning som uppfattats av handlarna.  

 



 25 

5.3.3 Tillgång till teknologisk support 
Tillgången till teknologisk support, i form av kunskap hos den tillgängliga arbetskraften samt 

tillgång till leverantörer av tekniskt relaterade tjänster (Scupola, 2009), uppfattas inte som en 

utmaning för butikerna. De har förvisso ett behov av teknisk support, men upplever stödet från 

ICA Sverige som tillgängligt och fullt tillräckligt. Samma uppfattning råder kring stödet Butik 

A och B erhöll innan de bytte till ICA:s plattform. Däremot uppfattas processerna inom ICA 

ofta som trögrörliga, vilket skulle kunna utgöra en utmaning i de tillfällen när förändring måste 

ske snabbt (A, B, C).  

 

5.4 Ytterligare identifierade utmaningar 
Utöver de identifierade faktorerna som ryms inom Scupolas (2009) vidareutveckling av TOE-

modellen finner studien en ytterligare utmaning som butikerna stött på under 

implementeringen.  Utmaningen rör logistiken kring leveranserna, vilket utgör både ett 

kostsamt och ineffektivt moment inom e-handeln hos butikerna (A, C).   
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6. Diskussion och slutsats 
 

Det sista kapitlet presenterar först ett avsnitt med diskussion kring analysmodellens 

applicerbarhet på fallet som studerats. Därefter följer studiens slutsats kring vilka utmaningar 

som identifierats. Slutligen redogörs för begränsningar i studien samt förslag på vidare 

forskning.  

 

6.1 Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka vilka hinder som kan uppstå vid implementeringen av e-

handel hos fysiska livsmedelsbutiker. Efter inläsning och applicering av TOE-modellen i 

Scupolas (2009) reviderade version kan ramverkets applicerbarhet diskuteras för denna 

fallstudie. Tre av faktorerna kommer här att behandlas djupare.  

 

Gällande relaterade teknologier inom kategorin Teknologi identifieras vissa ytterligare system 

och enheter som kan anses passa in under faktorn. Studien tyder däremot inte på att faktorn har 

någon större påverkan på implementeringen. Att Scupola i sina tidigare studier funnit att 

relaterade teknologier var en faktor av betydelse kan bero på studiens ålder, då digitaliseringen 

har gjort fortsatt stora framsteg. Teknologin är idag mer tillgänglig och vedertagen jämfört med 

när Scupolas (2003; 2009) studie genomfördes. Därmed kan aktualiteten och relevansen i 

relaterade teknologier som faktor ifrågasättas.  

 

Inom kategorin Omgivning finner studien inte stöd för att tillgång till teknologisk support utgör 

en utmaning för butikerna. Detta skulle kunna vara relaterat till att ICA Sverige uppfyller sin 

roll väl och tillfredsställer butikernas behov av teknologisk support. Faktorn kan troligtvis vara 

användbar i andra studier om implementering av e-handel, men bedöms ej vara en utmaning i 

detta fall då ICA Sverige förser butikerna med det stöd som efterfrågas.   

 

Då denna studie till stor del baseras på intervjuer med handlarna själva bör studiens möjlighet 

till att undersöka faktorn handlarens karaktärsdrag och stöd diskuteras. Studien följer Scupolas 

(2003; 2009) metodval i att intervjua motsvarande VD:n i organisationerna. Vi ställer oss dock 

frågande till hur Scupola har fått fram sina resultat inom denna faktor, då underlaget kan anses 

inte utgöra en tillräcklig grund för att utvärdera faktorns roll. För att få en mer holistisk 
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förståelse för handlarens karaktärsdrag och stöd vid implementeringen hade denna studie krävt 

ett annat urval av respondenter i organisationen för att fånga in fler perspektiv.  

 

Slutligen kan diskussion föras kring huruvida faktorer saknas för att ramverket ska fånga in de 

utmaningar som uppstår inom livsmedelsbranschen. E-handelns låga lönsamhet har satt stor 

press på butikerna att skapa kostnadseffektiva leveranssätt och därmed valuta för tjänsten som 

utförs, vilket två av handlarna nämner som en av de största utmaningarna med att implementera 

e-handel. Vår uppfattning är att ingen av faktorerna som beaktas i Scupolas (2009) modell 

fångar in dessa logistiska utmaningar kring leveranser. Detta skulle kunna bero på att företagen 

Scupola studerat inte är verksamma inom livsmedelsbranschen, vilken innebär mer 

komplicerad varuhantering och begränsade möjligheter till skalfördelar. Resultatet från denna 

studie tyder på att en ny revidering av TOE-modellen, anpassad för e-handel inom 

livsmedelsbranschen, skulle kunna gynnas av att inkludera en faktor som täcker de logistiska 

utmaningarna. En sådan faktor skulle förslagsvis kunna placeras under kategorin Organisation.  

 

6.2 Slutsats 
Av de utmaningar som studiens faktorer fångar anses fem av dessa vara de främsta 

utmaningarna för livsmedelsbutikerna. Dessa är följande: krav på kvalitet och underhåll, 

resursbegränsningar, attityd hos anställda som inte arbetar direkt med e-handel, externa 

påtryckningar samt externa regleringar. Utöver faktorerna identifieras även logistiken kring 

leveranserna som en utmaning för butikerna.  

 

Gemensamt för de identifierade utmaningarna är att e-handeln tycks innebära högre krav på 

livsmedelsbutikerna i helhet; från interna rutiner kring kvalitet och arbetsrutiner hos anställda, 

till högre externa krav från exempelvis kunder samt branschspecifika regleringar. Tillsammans 

tycks dessa utmaningar begränsa butikernas möjlighet till att skapa lönsamhet inom e-

handelsverksamheten.  

 

Vidare finner studien att tre av faktorerna antingen var icke applicerbara eller inte fångades in 

i studiens existerande utformning. Att relaterade teknologier inte upplevs vara en utmaning kan 

antas bero på teknologins utveckling och ökade tillgänglighet. Tillgång till teknologisk support 

antas inte utgöra en utmaning i fallet med anledning av stödet som erbjuds av ICA Sverige. På 
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grund av studiens urval finner inte undersökningen tillräckligt stöd för att dra slutsatser kring 

handlarens karaktärsdrag och stöd.  

 

Slutligen finner studien att en reviderad version av TOE-modellen anpassad till e-handel av 

livsmedel med fördel skulle kunna innefatta en faktor som fångar de utmaningar som 

identifierats gällande logistiken kring leveranserna. 

 

6.3 Begränsningar och förslag på vidare forskning 
Den huvudsakliga begränsningen med studien är antalet butiker som intervjuades samt den 

geografiska avgränsningen som gjordes. Resultatet går därför inte att generalisera till 

livsmedelsbutiker i Sverige eller andra delar av världen. Studien ger däremot en god bild av hur 

situationen har sett ut inom dess specifika segment och geografiska plats. I och med en alltmer 

globaliserad värld där företag lättare kan gå in på nya marknader är det av intresse att studera 

vilka barriärer som kan uppstå inom specifika områden och branscher. Ett förslag på framtida 

forskning är att replikera studien med ett större urval av butiker. Ett annat alternativ hade varit 

att jämföra ICA med de andra stora aktörerna på marknaden för att undersöka om dessa hinder 

är företags- eller branschspecifika.  
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Bilaga 1. Intervjuguide: ICA-handlare 
Vi vill få en djupare förståelse för vilka utmaningar som kan uppstå vid implementeringen av 

e-handel som teknologisk innovation inom företag som tidigare enbart bedrivit 

butiksförsäljning. Vi gör detta eftersom vi har fått uppfattningen att utvecklingen av e-handeln 

har initialt tagit längre tid på sig jämfört med många andra branscher inom detaljhandeln. Vi 

vill se vilka faktorer som har utgjort mindre eller större hinder för just implementeringen i 

livsmedelsbutiker.  

 

Intervjun kommer att utgå från följande frågor och ämnen: 

1. Inställning: Vad innebär e-handel av livsmedel för dig? 

2. Hur ser er e-handel ut idag? 

3. Utmaningar: Stötte ni på utmaningar under implementeringsprocessen av e-handeln? 

Vilka? 

4. Kompatibilitet med butiken: Hur skulle du säga att e-handeln “passade in” i er 

ursprungliga verksamhet? 

5. Anställda: Hur var beredskapen hos personalen vid implementeringen? Hur påverkades 

de under implementeringsprocessen? 

6. Resurser: Maxi- och Kvantum-butikernas resurser - vi antar att dessa butiker har en 

mer komplex struktur och resurser jämfört med mindre ICA-butiker. Anser du att det 

stämmer och i så fall, anser du att det har haft en påverkan vid 

implementeringsprocessen?  

7. Teknologi: Vilka teknologiska resurser krävde implementeringen? 

8. Branschmässiga regleringar: Fanns det branschmässiga regleringar att ta hänsyn till? 

Vad innebar dessa för butiken vid implementeringen av e-handel? 

9. Externa omgivningsfaktorer: Anser du att det fanns externa omgivningsfaktorer som 

har påverkat implementeringen? (ex. konkurrens, kundernas påtryckning) 

10. Externt stöd: Vilken typ av externt stöd har ni kunnat få? 
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Bilaga 2. Intervjuguide: Affärschef med e-handelsansvar 
Vi vill få en djupare förståelse för vilka utmaningar som kan uppstå vid implementeringen av 

e-handel som teknologisk innovation inom företag som tidigare enbart bedrivit 

butiksförsäljning. Vi gör detta eftersom vi har fått uppfattningen att utvecklingen av e-handeln 

av livsmedel har initialt tagit längre tid på sig jämfört med många andra branscher inom 

detaljhandeln. Vi vill se vilka faktorer som har utgjort mindre eller större hinder för just 

implementeringen i livsmedelsbutiker.  

 

Intervjun kommer att utgå från följande frågor och ämnen: 

1. ICA:s e-handel: Hur fungerar e-handeln på ICA idag?  

2. Hur många av ICA:s butiker har implementerat e-handel? 

3. Om jag är ICA-handlare och vill implementera e-handel i min butik, hur går jag tillväga?  

4. ICA Sveriges roll: När en butik implementerar e-handel, vad är ICA Sveriges roll i den 

processen?  

5. Anpassningsmöjligheter: Vilka anpassningsmöjligheter finns för butikerna som vill 

implementera e-handel?  

6. Beslut om implementation: Var tas beslutet om att implementera e-handel? 

7. Handlarens roll: Vilken roll har handlaren vid implementeringen? 

8. Utmaningar: Vilka utmaningar såg du främst på butiksnivå när ni implementerade e-

handeln initialt?     

9. Resurser: Skulle du säga att det finns en skillnad i hur implementeringen har sett ut 

beroende på vilken storlek och vilka resurser respektive butik har? 
10. Externa omgivningsfaktorer: Vilka externa faktorer behövdes ta hänsyn till vid 

implementeringen? 

11. Externa påtryckningar: Upplevde du att det fanns externa påtryckningar på 

implementeringen av e-handel?  

 


