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Sammanfattning  
 

Bakgrund: De allt högre förväntningarna på leverantörer från kunderna när det gäller 
service har tvingat leverantörer att uppnå de krav som ställs på dem. Förändringar av 
kunders förväntningar på service har bidragit till att konkurrensen mellan många 
leverantörer blivit hårdare. För att en leverantör ska få leverera krävs det att kundens 
krav på leveransservice uppfylls. Dagligvarubranschen har genomgått stora 
förändringar. Den största förändringen skedde under 1960-talet när de flesta 
småbutikerna försvann och ersattes av större dagligvarubutiker med större sortiment. 
Denna förändring är ett resultat av en ökad kundanpassning, vilket i sin tur har lett till 
högre krav på anpassning från leverantörerna. Utan dagligvarukedjorna kan inte 
leverantörerna få sina varor distribuerade, exponerade och marknadsförda i butikerna. 
Av den anledningen har leverantörernas samarbete med dagligvarukedjorna blivit allt 
viktigare. 
 
Syfte: Syftet är att undersöka vilka leveransserviceelement som är viktiga för svenska 
dagligvarukedjor. Vidare är syftet att utröna vilka leverensservicekrav 
dagligvarukedjorna ställer på sina leverantörer.  
 
Metod: Vi valde att arbeta med det positivistiska synsättet eftersom vi ville återge den 
information vi fått utan att ägna oss åt lösa spekulationer. Vi undersökte istället alla 
påståenden och iakttagelser kritiskt utifrån de fakta som kunde anses tillämpbara med 
all rimlig sannolikhet. Vi valde att dra slutsatser genom ett deduktivt angreppssätt. 
Undersökningen baserades då på befintliga teorier om leveransservice med syftet att 
se om teorierna stämde med verkligheten. Uppsatsen skrevs med en kvalitativ ansats 
eftersom undersökningen syftar till en djupare förståelse för intervjuobjektens 
livsvärld och deras uppfattning om leveransservice. Undersökningen utfördes genom 
telefonintervjuer som spelades in för att inte data skulle falla bort under samtalen. 
Eftersom ett fåtal aktörer dominerar marknaden valdes ett icke sannolikhetsurval. 
 
Resultat: Många av de element som dagligvarukedjorna anser vara viktiga i relationen 
med sina leverantörer kan härledas till teorier och tidigare studier men det 
framkommer också att två övriga element är viktiga för dagligvarukedjorna. De 
element som kan härledas till teorier och tidigare studier är; leveranstid, servicegrad, 
flexibilitet, leveransprecision och information. Dagligvarukedjorna värderar dock två 
element som inte kan härledas till de teoretiska leveransserviceelementen och dessa 
är; förpackningssätt och plats. När det gäller leveransservicekraven i 
dagligvarubranschen visar det sig att vissa krav kan härledas till teorier men några av 
kraven som dagligvarukedjorna ställer på sina leverantörer förekommer varken i 
teorier eller tidigare forskning. 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel ges en kort beskrivning av begreppet leveransservice, därefter beskrivs 

utvecklingen i dagligvarubranschen. Vidare följer en problemdiskussion som mynnar 

ut i en problemformulering, sedan redogörs för syfte och avgränsningar. 

 

 

1.1 Bakgrund 
Att ta marknadsandelar med hjälp av goda produktegenskaper blir allt svårare, och 

under det senaste årtiondet har kundtillfredsställande produktkvalitet blivit en 

förutsättning i nästan alla branscher. Företagen fokuserar på att kunden skall få ett 

mervärde utöver vad den fysiska produkten ger. Förbättrad värdeökning för kunden 

kan komma från exempelvis kundservice, marknadsföring och kvaliteten på 

produkterna.1 Kundservice kan definieras som det konsekventa arbetet att skapa tid- 

och platsnytta. Med andra ord har inte produkter något värde förrän de finns i rätt tid 

och på rätt plats för kunden.2 Begreppet kundservice tolkas dock ofta som endast 

leveranstid, detta är en grov förenkling då kundservice inkluderar betydligt fler 

element3.  

 

I begreppet kundservice är leveransservice en av huvudkomponenterna. Detta är en 

samlingsterm på kundens uppfattning om kvaliteten på leverantörens 

logistikaktiviteter.4 Det finns fyra element som är centrala i leveransservice, dessa är: 

leveranstid, leveranssäkerhet, servicegrad och flexibilitet5. Utöver dessa finns det 

många olika uppfattningar om vilka element som ingår i leveransservice. Kunder 

beslutar med utgångspunkt på en rad servicebehov huruvida de ska göra affärer med 

en leverantör, vilka stämmer olika bra överens med den service som leverantören kan 

erbjuda6. Ur en logistisk synvinkel är det bland annat den service som erbjuds i 

samband med leveranser som kunden avväger i valet av leverantör.  

 
                                                   
1 Björnland D., m.fl., 2003, s. 56 
2 Christopher , M., 1998, s. 24 
3 Hutchison, W.M., 1968, s. 88 
4 Björnland D., m.fl., 2003, s. 56 
5 Lumsden, K., 1998, s. 226 - 230, Björnland, D., m.fl., 2003 s. 58, Mattson S-A., 2002, s. 141 
6 Gilmour, P., m fl., 1994, s. 18 
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De allt större förväntningarna på leverantörer från kunderna vad gäller service har 

tvingat leverantörer att uppnå de krav som ställs på dem. Förändringar av kunders 

förväntningar på service har också bidragit till att konkurrensen mellan många 

leverantörer blivit hårdare.7 För att en leverantör ska få leverera krävs det att kundens 

krav på leveransservice uppfylls. Leveransservicekrav är således kundens krav på 

kvaliteten på leverantörens logistikaktiviteter. 

 

En bransch som har genomgått stora förändringar är dagligvarubranschen. Den största 

förändringen skedde under 1960-talet när de flesta småbutiker försvann och ersattes 

av större dagligvarubutiker med större sortiment.8 Denna förändring är ett resultat av 

en ökad kundanpassning, vilket i sin tur har lett till högre krav på anpassning från 

leverantörerna9. Utan dagligvarukedjorna kan inte leverantörerna få sina varor 

distribuerade, exponerade och marknadsförda i butikerna. Av den anledningen har 

leverantörernas samarbete med daglivarukedjorna blivit allt viktigare.10 

 

I dagsläget domineras den svenska dagligvarumarknaden av ett fåtal stora aktörer. 

Dessa är ICA, Coop, Axfood, Bergendahls och Reitan. I ICA ingår Netto, Etos, samt 

ICA-meny. I Coop ingår Coop Sverige AB, samt lokala konsumentföreningar.11 I 

Axfood ingår Willys, Hemköp och Willys Hemma12. I Bergendahlsgruppen ingår 

AGs, City Gross och Eko13. I Reitan ingår Pressbyrån, 7-eleven och Rema 100014.  

 

 

 

 

                                                   
7 Lambert, D.M., Stock, J.R., 1993, s. 221 - 224 
8 Svensson, T., 1998, s. 2 ï 3 
9 Ossiansson, E., 1997, s. 295 - 298 
10 Ibid, s. 230 - 231 
11 Konkurrensverkets rapportserie 2004:2, s. 11 
12 Årsredovisning Axfood 2005, s.  33 
13 http://www.bergendahls.se/SubCat1.aspx?MainID=47 (2006-05-02) 
14 Konkurrensverkets rapportserie 2004:2, s. 11 
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1.2 Problemdiskussion  
Begreppet kundservice har ofta varierande innebörd beroende på att branscher har 

olika uppfattning om begreppet. Ibland uppfattas även skillnader i innebörden av 

kundservicebegreppet för olika företag inom samma bransch.15  

 

Kundservice består av en mix av olika mer eller mindre viktiga serviceelement. 

Generellt sett går det inte att avgöra vilket eller vilka av elementen som är mest 

betydelsefulla utan detta får avgöras i den specifika situationen.16 Begreppet 

kundservice består till stor del av leveransservice. Leveransservice är en samlingsterm 

på kundens uppfattning om kvaliteten på leverantörens logistikaktiviteter.17 Det är 

kundens behov som styr avgörandet av leveransservice och det är kunden som till slut 

avgör om det blir affär eller inte. Många företag vet dock inte vad som är viktigt ur 

kundens synvinkel eftersom de inte har frågat dem18. Ofta är dessutom företagens 

kunskap om den egna leveransservicen dålig19. Genom att koncentrera sig på de mest 

utmärkande kundservicekraven kan leverantören reducera kostnader och öka graden 

av service för kunderna. En undersökning som gjordes på sex stora leverantörer och 

på 32 av deras kunder visade att leverantörerna inte kände igen servicekraven som 

ställdes för en kundgrupp. Därför fanns det potential för dem att reducera 

kundservicekostnader och nivån på kundservice genom att identifiera de mest 

utmärkande kundservicekraven för olika kundsegment.20 Detta har väckt vårt intresse 

att ta reda på vilka de verkliga leveransservicekraven skulle kunna tänkas vara i en 

viss bransch. 

 

Eftersom dagligvarubranschen genomgått avsevärda förändringar under andra halvan 

av 1900-talet21 och konkurrensen bland leverantörer har ökat22 torde uppfattningarna 

som dagligvarukedjorna i branschen har om leveransservice förändrats. 

Förändringarna i branschen gör det intressant att ta reda på hur dess aktörers krav på 

respektive leverantörs leveransservice ser ut i dagsläget och om dessa skiljer sig 

                                                   
15 Gilmour, P., 1994, s. 18 
16 Mattson, S-A., 2002, s. 141 
17 Björnland D., m.fl., 2003, s. 56 
18 Heskett, J.L.,1994, s. 5 
19 Björnland D., m.fl, 2003, s. 64 
20 Gilmour, P., 1994, s. 23 
21 Svensson, T., 1998, s. 2 ï 3 
22 Lambert, D.M., Stock, J.R., 1993, s. 221 - 224 
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mellan olika aktörer. Eftersom det dessutom finns så många skilda teoretiska 

innebörder av begreppet leveransservice vore det intressant att utforska återförsäljares 

uppfattningar om begreppet. I figur 1.1 illustreras var i försörjningskedjan studien 

kommer att ske. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 1.1 ï Den streckade delen i figuren är den del av försörjningskedjan som avses att studeras i 

uppsatsen. 

konsumentens  
krav 

Leverantör Dagligvarukedjornas 
centrala inköpsfunktion 

Konsument  

leveransservicekrav 

varuförsörjning Dagligvarukedjornas  
butiker 

 varuförsörjning 

 varuförsörjning 

Butikernas krav 
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1.3 Problemformulering 
¶ Vilka leveransserviceelement anser dagligvarukedjorna vara viktiga i 

relationen med sina leverantörer? 

¶ Vilka leveransservicekrav ställer dagligvarukedjorna på sina leverantörer? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka leveransserviceelement som är viktiga för svenska 

dagligvarukedjor. Vidare är syftet att utröna vilka leverensservicekrav 

dagligvarukedjorna ställer på sina leverantörer.  
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2 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs de vetenskapliga teorier som berör vårt val av metod. En 

beskrivning och motivering av de olika valen görs löpande. Kriteriet för metodvalet 

var att det skulle stämma överens med vad som åsyftades med uppsatsen, nämligen att 

ta reda på hur olika dagligvarukedjor ser på leveransservicebegreppet. 

 

 

2.1  Vetenskapligt synsätt 
Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar, dessa är positivism och hermeneutik. 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen, men dess metoder och synsätt har 

även spridit sig till andra vetenskapsområden. Hermeneutiken är istället tydligt 

humanistisk till sin inriktning.23 

 

2.1.1 Positivism 

Det som menas med positivism är uppfattningen om att det mänskliga vetandet är 

begränsat till det givna eller positiva, dvs. till erfarenheten. Under 1800-talet användes 

termen positivism av den franske filosofen och sociologen Auguste Comtes.24 Han 

ansåg att vetenskapen utvecklats i tre stadier. Det första stadiet kallade han för det 

religiösa stadiet. Världen förklarades då genom hänvisning till religiösa företeelser. 

Efter det kom det metafysiska (övernaturliga) stadiet där världen förklarades med 

hänvisning till övernaturliga företeelser. Det tredje och slutliga stadiet kallade han för 

det positivistiska stadiet där man ägnar sig åt att beskriva den observerbara världen 

och inte går utanför denna.25 

 

Enligt positivismen har människor endast två källor till kunskap, det som kan iakttas 

med våra sinnen och det som kan räknas ut med vår logik, vi ska inte lita till 

traditioner och auktoriteter, vi ska inte ägna oss åt lösa spekulationer, vi ska inte låta 

känslorna dra iväg med oss. Vi ska istället kritiskt undersöka alla påståenden och alla 

iakttagelser och endast stödja oss på de fakta som kan anses säkerställda med all 

                                                   
23 Thuren, T., 2000, s. 14 
24 Allwood, C., 1999, s. 43 
25 Hartman, J., 1998, s. 94-95 
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rimlig sannolikhet. Dessa fakta analyseras sedan logiskt för att slutsatser ska kunna 

dras.26 

 

2.1.2  Hermeneutik 

Ordet hermeneutik kommer fr¬n teologin och betyder òtolkning av bibliska texterò. 

Men efter hand har det fått en allt vidare innebörd, och idag betyder hermeneutik 

ungefªr òallmªn tolkningslªraò.27 Hermeneutiken betonar betydelsen av tolkning och 

förståelse.28 Forskaren utnyttjar ständigt sin egen förståelse som ett verktyg i 

tolkningen29. Hermeneutiken menar att den bästa och riktigaste kunskapen om en 

människas handlingar nås om vi själva försöker sätta oss i hennes ställe och inifrån 

känna och förstå hennes handlande. Hermeneutiken företräder ett närmast intuitivt sätt 

att nå kunskap.30  

 

Traditionens metoder kan vara svåra att förstå om i jämförelse med de tydliga regler 

som utmärker de objektivistiska forskningstraditionerna. En orsak till att positivismen 

har svårt att acceptera hermeneutiska forskningsresultat är resultatens uppenbara 

beroende av forskaren som person. För positivisten är en sådan personbundenhet en 

svaghet, för hermeneutikern en styrka.31  

 

2.1.3  Vårt vetenskapliga synsätt 

Vi valde att arbeta med det positivistiska synsättet eftersom vi ville återge den 

information vi fått utan att ägna oss åt lösa spekulationer. Vi undersökte istället alla 

påståenden och iakttagelser kritiskt utifrån de fakta som kunde anses tillämpbara med 

all rimlig sannolikhet. 

 

 

 

 

 

                                                   
26 Thuren, T., 2000, s. 15-16 
27 Andersson, S., 1979, s. 12-13, Patel, R., 1994, s. 25 
28 Rosengren, K.E., m.fl., 2005, s. 323, Allwood, C., 1999, s. 43, Kvale, S., 1997,  s. 43 
29 Patel, R., m.fl., 1994, s. 27 
30 Rosengren, K.E., m.fl., 2005, s. 323 
31 Ibid 
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2.2  Vetenskapligt angreppssätt 
Det finns två sätt att dra slutsatser, nämligen genom induktion eller deduktion32. 

Dessa brukar benämnas som bevisandets respektive upptäcktens väg33. Deduktionen 

bygger på logik och induktionen bygger på empiri34. 

 

2.2.1  Deduktion 

Deduktion innebär att en logisk slutsats dras. Den anses som giltig om den är logiskt 

sammanhängande. Slutsatsen behöver däremot inte nödvändigtvis vara sann i den 

mening att den överensstämmer med verkligheten.35 En forskare som arbetar 

deduktivt kan sägas följa bevisandets väg. I det deduktiva arbetssättet dras slutsatser 

om enskilda företeelser utifrån allmänna principer och befintliga teorier.36 

 

2.2.2  Induktion 

Induktion innebär att generella slutsatser dras utifrån empiriska fakta. Induktion 

förutsätter alltså kvantifiering.37 Ofta betonas att datainsamlingen ska ske helt 

förutsättningslöst38. Det är viktigt att slå fast att det inte går att vara hundraprocentigt 

säker på en induktiv slutledning, eftersom den bygger på empiriskt material som 

sällan utgör en fullständig uppräkning39. När forskaren arbetar induktivt säger man att 

han följer upptäckandets väg40.  

 

2.2.3  Vårt vetenskapliga angreppssätt 

Vi valde att angripa vårt problem och dra slutsatser genom ett deduktivt angreppssätt. 

Undersökningen baserades på befintliga teorier om leveransservice med syftet att se 

om teorierna stämmer med verkligheten.  

 

                                                   
32 Porter, F., 2002, s. 153 
33 Holme, I., m.fl., 1997, s. 51 
34 Porter, F., 2002, s. 153 
35 Thuren, T., 2000, s. 19 
36 Patel, R., m.fl., 1994, s. 21 
37 Thuren, T., 2000, s. 19 
38 Patel, R., m.fl., 1994, s. 44 
39 Thuren, T., 2000, s. 20 
40 Patel, R., m.fl., 1994, s 21 
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2.3  Forskningsmetod 
Det talas om två slags forskningsansatser i den forskningsmetodologiska litteraturen: 

den kvalitativa och den kvantitativa41. Kvalitativa och kvantitativa metoder kan 

beskrivas som verktyg och metodernas användbarhet beror på vilka frågor som 

ställs42.   

 

2.3.1  Kvalitativ ansats 

Kvalitativ står för hur något är beskaffat, det vill säga vilken natur eller vilka 

egenskaper något har. I denna mening omfattar kvalitativa undersökningar alla 

undersökningar som klassificerar efter egenskaper.43 Objektet i denna typ av 

undersökningar är den livsvärld människor har och den uppfattning de har om sig 

själva och sin situation. Kunskap om undersökningsobjektet erhålls genom att skapa 

en förståelse av objektet istället för att endast observera det.44 

 

Kvalitativa undersökningar kännetecknas av att försöker nå en förståelse hos en 

individ eller en grupp individer45. Målet med kvalitativa undersökningar är att få en 

annan och djupare kunskap än den fragmentiserade som ofta erhålls av den 

kvantitativa metoden46. I kvalitativt inriktad forskning används verbala 

analysmetoder47. 

 

2.3.2  Kvantitativ ansats 

I kvantitativa undersökningar delas världen in olika klasser, och olika kvantitativa 

frågor ställs om dessa klasser48. Kvantitativa metoder baseras på användning av 

statistik, matematik och formler i genomförandet av undersökningar49. I den 

kvantitativt inriktade forskningen används statistiska metoder för bearbetning och 

analys50.  

 

                                                   
41 Allwood, C., 1999, s. 448 
42 Hartman, J., 1998, s. 238 
43 Ibid 
44 Ibid, s. 239 
45 Ibid 
46 Patel, R., m.fl., 1994, s. 99 
47 Ibid, s. 12 
48 Hartman, J., 1998, s. 173 
49 Andersen, I., 1998, s. 31 
50 Patel, R., m.fl., 1994, s. 12 



 13 

En skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskning kan sªgas vara òvadò som skall 

studeras och òhurò detta skall studeras51. I kvalitativ forskning är kunskapssyftet 

òfºrst¬endeò och i kvantitativ forskning òfºrklarandeò 52.  

 

2.3.3  Vårt val av forskningsmetod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats eftersom undersökningen syftade till 

en djupare förståelse för intervjuobjektens livsvärld och deras uppfattning om 

leveransservice. Eftersom undersökningen inte var beroende av statistik och 

matematiska formler utan istället baserades på en förståelse för området var den av 

kvalitativ natur.  

 

2.4  Datainsamling 
När rådata samlas in bör man skilja på primärdata och sekundärdata. Primärdata 

samlas in av forskaren själv och kan bland annat göras med intervjuer och enkäter. 

Redan existerande data som har samlats in av andra personer, forskare eller 

institutioner osv. kallas sekundärdata. Denna typ av data kan bestå av arkivalier, 

dokument, register och tidningsartiklar mm.53 Vid val av datainsamlingsteknik bör 

beaktas att med en viss sorts tekniker fås en viss typ av data och att med andra 

tekniker erhålls andra typer av data54. Det är med andra ord viktigt att välja rätt typ av 

datainsamlingsteknik för att man ska få rätt typ av data55.  

 

En sorts datainsamlingsteknik är att använda sig av intervjuer. Intervjuer kan vara 

strukturerade i olika grad. Graden av strukturering i en intervju har att göra med i 

vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin 

förförståelse i ämnet. En starkt strukturerad intervju innebär ett mycket smalt 

utrymme för intervjupersonen att svara inom och det går att förutsäga vilka svar som 

är möjliga. En ostrukturerad intervju låter intervjupersonen svara helt öppet på 

frågorna.56 

 

                                                   
51 Karnung, G., 2001, s.  99 
52 Andersen, I., 1998, s. 31 
53 Ibid, s. 150 
54 Andersen, I., 1998, s. 31 
55 Yin, R.K 2003, s. 5 
56 Patel, R., m.fl., 1987, s. 102 - 103 
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2.4.2 Vårt val av datainsamling 

Eftersom vi ville belysa vissa förhållanden utan att påverka respondenterna för 

mycket när vi gjorde undersökningen valde vi att utgå från en utarbetad frågeguide. 

Intervjufrågorna lämnade utrymme för intervjupersonerna att svara öppet på frågorna 

men det gick samtidigt inte förutsäga svaren innan intervjuerna genomfördes. Därför 

var intervjuerna delvis strukturerade. Intervjuerna utfördes genom telefonintervjuer 

och spelades in för att inte data skulle falla bort vid insamlingen. 

 

Sekundärdata som berör kundservice, leveransservice och leveransservicekrav har 

insamlats utifrån vetenskapliga artiklar, böcker och tidigare studier som behandlar 

liknande ämnen. Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes främst i databasen Elin 

och oftast med sökord som exempelvis òcustomer serviceò, òcustomer logistics 

serviceò och òlogistics service requirementsò.  

 

2.5   Undersökningsmetod 
 De undersökningsstrategier som kan användas i den sociala vetenskapen är fallstudie, 

experiment, surveyundersökning, historisk analys eller databaserad analys av 

arkiverade dokument. Enligt Yin bestäms undersökningsstrategin av 

undersökningsfrågan, den omfattning en forskare kan styra faktiskt beteende och 

graden av fokus på nutida företeelser (Se figur 2.1).57  

 

                                                   
57 Yin, R.K 2003 s. 5 
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Figur 2.1 - Relevanta situationer för olika undersökningsstrategier    
Källa: Yin, 2003, s. 5 

 

2.5.1 Vårt val av undersökningsmetod 

Vi valde att göra en surveyundersökning eftersom vi dels ville undvika att styra 

resultatet och dels låg undersökningens fokus på nutida företeelser istället för 

historiska, dessutom var undersºkningsfr¬gan òvadò-baserad. 

 

2.6 Urval 
Oavsett vilken typ av undersökning som avses att genomföras måste information om 

företeelser, personer, organisationer och andra tänkbara undersökningsenheter 

registreras58. Vilken information som ska insamlas bestäms av frågeställningen och 

problemformuleringen som ska klargöra vilka enheter och vilka egenskaper som ska 

undersökas59. 

 

Skillnaden mellan den kvantitativa och den kvalitativa metodens urval är att den 

kvantitativa urvalsmetoden syftar till att göra ett urval av populationen, medan den 

kvalitativa urvalsmodellen syftar till att göra ett urval som innehåller så många olika 

slags kvaliteter som möjligt60. Siffermässig generalisering och representativitet är inte 

                                                   
58 Holme I.M., m.fl., 1997, s. 181 
59 Ibid 
60 Eneroth, B., 1984 s. 169   
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syftet med kvalitativa metoder. Urvalet av undersökningspersoner blir ändå en 

avgörande del av undersökningen. Med fel personer i urvalet blir undersökningen 

värdelös i förhållande till den utgångspunkt arbetet började med.61 Vid kvalitativa 

undersökningar eftersträvas ett relativt litet urval för att på ett ungefär kunna 

överblicka datamängden62. Urvalet görs systematiskt utifrån vissa medvetet 

formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt förankrade. Strategiskt kan det 

innebªra att òextremaò fall eftersºks, fºr att p¬ det viset f¬ en s¬ stor variationsbredd 

som möjligt i materialet. Detta urval görs utifrån den förförståelse och den kunskap 

författarna har när arbetet påbörjas.63 

 

Dagligvarubranschen består av ett fåtal aktörer där ICA är den största aktören när det 

gäller omsättning och marknadsandel, följd av Coop, Axfood, Bergendahlsgruppen 

och Reitan. Storleksförhållandet mellan dagligvarukedjorna illustreras i tabell 2.1. 

 
Tabell 2.1 ï Dagligvaruhandeln i Sverige 2003  

 

 

 

 

 
Källa: Modifierad Konkurrensverkets rapportserie 2004:2 s. 11 

 

2.6.1 Sannolikhetsurval  

En urvalsmetod som används för att resultatet av undersökningen ska kunna 

generaliseras utan allt för stora felmarginaler är sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval 

består av två grundläggande former som är obundet slumpmässigt urval och 

systematiskt urval. Det som utmärker obundet slumpmässigt urval är att alla i 

populationen ska ha lika stor chans att komma med i urvalet. Systematiskt urval 

kännetäcknas av att alla i urvalet som befinner sig på ett visst avstånd ifrån varandra 

på en urvalslista som innehåller hela populationen väljs för undersökningen.64  

 

                                                   
61 Holme I.M., m.fl., 1997, s. 101 
62 Ibid, s. 172 
63 Ibid, s. 101 
64 Halvorsen, K., 1992, s. 98 -99 

Dagligvarukedja Omsättning 2003 Marknadsandel 2003
Ica 76 mdr 48%
Coop 37 mdr 23%
Axfood 37 mdr 23%
Bergendahls 6 mdr 4%
Reitan 3 mdr 2%
Summa 159 mdr 100%
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2.6.2 Icke sannolikhetsurval 

En annan urvalsmetod är icke sannolikhetsurval. Denna urvalsmetod är betydligt 

mindre tids och kostnadskrävande än en sannolikhetsurvalsmetod.65 Ifall urvalet är 

litet eller inte specificerat i populationslistor är ett icke sannolikhetsurval att föredra. 

Det finns flera sorters icke sannolikhetsurval. En av dessa är subjektivt urval som 

innebär att forskaren själv bestämmer vilka enheter som bäst speglar hela 

populationen. En annan urvalsmetod är att urvalet görs genom självselektion vilket 

innebär att undersökningsobjekten själva väljer om de vill vara med i undersökningen 

eller inte och urvalet är då de undersökningsobjekt man får tag på.66 

 

2.6.3 Vårt urval 

Undersökningen baserades på intervjuer med ansvariga personer i den centrala 

inköpsfunktionen hos tre dagligvarukedjor. Det var av största betydelse att personerna 

som intervjuades var tillräckligt insatta i ämnet samt i företaget de var verksamma i. 

Företagen som studerades valdes utifrån att de enligt den kvalitativa urvalsmodellen 

skulle vara så olika som möjligt. Vi ansåg därför att det vore lämpligast att basera 

undersökningen på den största aktören (ICA), en mellanstor (Axfood) och en något 

mindre aktör (Bergendahlsgruppen). Dessa tre fallföretag anser vi utgör en 

representativ bild av branschen. De tre utvalda fallföretagen var våra förstahandsval. 

Personerna som intervjuades var Jan-Erik Ericsson (Inköpschef på ICA), Lennart 

Andreasson (Logistikansvarig på Axfood) och Mikael Otterberg (Inköpschef på 

Bergendahlsgruppen). Vårt urval var ett icke sannolikhetsurval och mer specificerat 

ett subjektivt urval. Anledningen till att vårt val av urvalsmetod blev ett icke 

sannolikhetsurval var att urvalet var litet då endast ett fåtal aktörer dominerar 

dagligvarubranschen. Urvalsmetoden anses också mest lämpligt med tanke på våra 

tidsmässiga och ekonomiska resurser. Vårt urval var ett subjektivt urval och inte 

självselektion eftersom fallföretagen var förstahandsval där alla tillfrågade valde att 

delta i undersökningen.  

 

                                                   
65 Hartman, J., 1998, s. 209 
66 Halvorsen, K., 1992, s. 100 - 101 
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2.7  Sanningskriterier 
Forskaren står i fokus både vid insamlandet av information och vid analysen när det 

handlar om forskningsarbete som är kvalitativt inriktat67. Vetenskapligheten har då en 

tendens att bli mer av en etisk fråga än en verifikationsfråga68. Forskaren måste välja 

den teknik för informationsinsamling som ger honom möjlighet att besvara 

frågeställningen på bästa sätt utifrån forskningsproblemet och hur forskaren avser att 

bearbeta och analysera sina resultat69. Uppsatsen granskades kritiskt utifrån Patel och 

Tebelius begrepp: tillämplighet, rimlighet, trovärdighet och samvetsgrannhet som 

förtydligar den vetenskapliga problematik som berör insamlingstekniken i relation till 

den önskade informationen.  

 

2.7.1  Tillämplighet  
"Tillämplighet har att göra med val av insamlingsteknik och undersökningsgrupp i 

förhållande till frågeställningen och den tänkta undersökningsuppläggningen"70.   

Insamlingstekniken och undersökningsgruppen måste med andra ord ha största 

möjliga användbarhet för att önskad information ska kunna tas fram71. Kvalitativt 

forskningsarbete är inriktat på att upptäcka och förstå. Det ger konsekvenser för 

agerandet vid val av insamlingsteknik och undersökningsuppläggning. Mångsidig 

information om fenomenet som ska undersökas eftersträvas. Likaså eftersträvas att de 

situationer och individer som väljs verkligen ger relevant information. 

Utgångspunkten är att människor genom de uppfattningar och erfarenheter de ger 

uttryck för speglar verkligheten, så som den är meningsfull för dem i all sin 

komplexitet och variationsrikedom.72 Valet av informatör sker med förutsättningen att 

ge utrymme åt deras egna framställningar och tolkningar av problemområdet, 

eftersom det är genom språket det går att ta del av människors erfarenheter och 

upplevelser. Alltså väljs informationsgivarna systematiskt och efter bestämda 

kriterier.73 

 

                                                   
67 Patel, R., m.fl., 1987 s. 77 
68 Ibid 
69 Ibid, s. 68 
70 Ibid, s. 69 
71 Ibid 
72 Ibid, s. 77 
73 Ibid 
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2.7.2 Rimlighet  

Rimlighet är överensstämmelsen mellan vad forskaren utgick från, vad han sökte och 

det han slutligen erhöll74. Med tanke på den kvalitativa forskningens uppfattning om 

att mänskligt liv kännetecknas av variationsrikedom och föränderlighet, bör en 

forskare ställa sig frågor om graden av överensstämmelse i den information han har 

fått. Hur väl stämmer den information han insamlat med den komplexa verklighet han 

vill fånga?75 

 

2.7.3 Trovärdighet 
Hur väl forskaren kan undvika att andra faktorer hindrar ett bra informationsutbyte 

kan benämnas trovärdighet. Faktorer av detta slag kan i en kvalitativ undersökning 

vara situationsfaktorer t.ex. en störande miljö under intervjun.76 En kontroll av 

trovärdigheten i tolkningarna kan göras genom att låta uppgiftslämnarna granska de 

tolkningar forskaren gjort. Forskarens perspektiv och utgångspunkter måste tydligt 

anges och förfaringssättet presenteras utförligt för att läsaren ska kunna bedöma 

trovärdigheten i tolkningarna. På detta sätt får läsaren möjlighet att själv pröva, 

acceptera eller förkasta tolkningar.77 

 

2.7.4 Samvetsgrannhet 

Forskaren måste vara konsekvent i förhållande till de utgångspunkter och de 

förutsättningar som gäller för den typ av forskning han har valt att genomföra78. 

Eftersom forskaren har sitt eget kunnande och omdöme att lita till är forskningens 

kvalitet beroende av hans noggrannhet och ärlighet79. I slutändan beror bedömningen 

av arbetets vetenskaplighet på forskarens förmåga till intresseväckande och 

acceptabla analyser och förmåga att presentera dem på ett övertygande sätt80. 

 

2.7.5 Våra sanningskriterier 

Valet av insamlingsteknik och undersökningsgrupp baserades på frågeställningen med 

syftet att ge oss den mest relevanta informationen. Kriteriet för informationsgivarna 

                                                   
74 Patel, R., m.fl., 1987, s. 69 
75 Ibid, s. 78 
76 Ibid, s. 69 
77 Ibid, s. 80 
78 Ibid, s. 69 
79 Ibid, s. 81 
80 Ibid 
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var att de skulle ha överblick för ämnesområdet och kunna svara på våra frågor. Dessa 

aspekter anser vi göra undersökningen så tillämpbar som möjligt. Eftersom 

informatörerna var väl insatta i sina organisationer ansågs de återge relevant 

information vilket torde spegla verkligheten och bidra med hög rimlighet till 

uppsatsen. Något som bidrog till trovärdighet var att intervjuerna spelades in för att 

inte viktig data skulle falla bort. Något som däremot kan ha försämrat trovärdigheten i 

undersökningen var att telefonintervjuer genomfördes och därmed kunde vi inte 

kontrollera ifall informatörernas miljöer var störande eller inte. Vi eftersträvade en 

samvetsgrann undersökning och försökte återge intervjuerna så noggrant och ärligt 

som möjligt.  

 

2.8 Generaliserbarhet 
Att generalisera innebär att utifrån datamaterialet som insamlats, dra slutsatser om fler 

enheter än de som ingår i själva undersökningen81. Ifall det inte går att undersöka en 

hel population måste vi göra ett urval som är en miniatyr av verkligheten. Görs 

urvalet på ett korrekt sätt är resultatet från undersökningen representativt för hela 

populationen.82 Att urvalet är representativt betyder att resultatet som återgetts utifrån 

urvalet är samma som om man skulle ha undersökt samtliga enheter i populationen83.  

 

2.8.1 Undersökningens generaliserbarhet 

Resultatet av undersökningen kan sägas vara generaliserbart för hela den svenska 

dagligvarubranschen. Urvalet som gjordes kan sägas vara en miniatyr av verkligheten 

eftersom undersökningen genomfördes på tre så olika dagligvarukedjor som möjligt. 

De kriterier vi hade för urvalet var att dagligvarukedjorna skulle vara så olika som 

möjligt sett till omsättning och marknadsandel. Om dessa kriterier är tillräckliga för 

att urvalet gjordes på ett korrekt sätt torde resultatet vara representativt för hela 

populationen. Undersökningen utfördes på dagligvarukedjor som utgjorde en stor del 

av marknaden vilket också torde bidra till hög representativitet.  

 

 

 

                                                   
81 Halvorsen, K., 1992, s.96 
82 Patel, R., m.fl. 1994, s. 44 
83 Halvorsen, K., 1992, s. 96 
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2.9 Metodsammanfattning 
Våra val av metod illustreras översiktligt i tabell 2.2.  

 
Tabell 2.2 - Vårt metodval 

Område Vårt val 
Vetenskapligt synsätt Positivistiskt 
Vetenskapligt angreppssätt Deduktivt 
Forskningsmetod Kvalitativ  
Datainsamling òDelvis struktureradeò  intervjuer 
Undersökningsmetod Survey-undersökning 
Urval Icke sannolikhetsurval med ett òsubjektivt urvalò 
Sanningskriterier Tillämplighet, rimlighet, trovärdighet och samvetsgrannhet 
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2.10 Arbetsgång 
Att uppsatsen skulle berºra ªmnet òleveransservicekravò bestªmdes i slutet av 

februari månad efter flera veckors diskussion och brainstorming. I slutet av mars 

månad kunde vi problematisera ämnet och komma fram till syftet med uppsatsen. 

Empirin baserades på intervjuer med personer på relevanta positioner i respektive 

fallföretag. Intervjuerna analyserades och jämfördes med teorin för att slutsatser sedan 

skulle kunna dras utifrån den valda problemformuleringen. Arbetsgången för 

uppsatsen illustreras i figur 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 2.2 ï Arbetsgång 
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2.11 Tidsplan 
Figur 2.3 illustrerar hur arbetet planerades. 
 Februari Mars April Maj 

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Val av ämne                             

Inledning                             

Metod                             

Teori                             

Empiri                             

Analys och slutsats                             

Färdigställande av uppsats                             

Seminariförberedelse                

Figur 2.3 - Tidsplan 
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3.  Teori 
 

I detta kapitel förklaras områdena dagligvarubranschen, dagligvarukedja och 

leveransservice. En förståelse för dessa områden är nödvändig för att få behållning 

av fortsatt läsning. Vidare beskrivs olika leveransserviceelement samt tidigare 

forskning om leveransservice. 

 
 

3.1 Situationen i dagligvarubranschen 
Dagligvarubranschen domineras av ett fåtal vertikalt integrerade dagligvarukedjor. 

Dessa kedjor är verksamma i både grossist- och detaljistledet. Kedjorna har olika 

former av integration mellan grossist och detaljistled. ICA ägs i huvudsak av 

fristående handlare. COOP driver helägda och vertikalt integrerade företag, där 

distribution och inköp hanteras av COOP Norden. Axfood sköter genom Dagab 

distributionen till både de helägda och de fristående butikerna. Bergendahlsgruppen 

har en ägarstruktur där vissa butiker, på samma sätt som Axfood ägs av fristående 

handlare och vissa helägda. Alla dessa dagligvarukedjor är mer eller mindre vertikalt 

integrerade mellan detaljist- och grossistleden.84 Utöver de stora kedjorna finns det 

mindre aktörer som i vissa fall har stora marknadsandelar lokalt, men inte på nationell 

nivå85.  

 

Det har på senare tid skett en förändring i dagligvarukedjornas omvärld. Den 

internationella handelsmarknadens barriärer har eliminerats och då främst genom EU-

medlemskapet 1995. Detta har bidragit till att allt fler dagligvarukedjor handlar av 

utländska leverantörer. På den svenska marknaden är både stora huvudleverantörer 

och små kompletterande leverantörer påverkade av denna förändring. De 

kompletterande leverantörerna är dock mer påverkade, eftersom de är mer sårbara och 

lättare att ersätta. Båda typerna av leverantörer försöker anpassa sig till 

återförsäljarnas krav när tillgången på nya leverantörer ökar.86 

 

                                                   
84 Konkurrensen i Sverige, Konkurrensverket, 2005, s. 86 - 87 
85 Handelns utredningsinstitut (HUI), Forskningsrapport S108, s. 10 
86 Bengtsson, A., m.fl., 2000, s. 321 - 330 
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Dagligvarubranschen har på senare tid genomgått strukturella förändringar. 

Skillnaden från de tidigare strukturerna är färre butiker och fysiska förändringar i 

butiksutformningar. Det är främst etableringen av två utländska aktörer som bidragit 

till dessa förändringar, nämligen danska Netto och tyska Lidl.87 Netto etablerades i 

Sverige 2002 och Lidl 2003. Dessa etableringar har påverkat konkurrensen på 

marknaden. Konsumentpriserna har generellt sett sjunkit i takt med att dessa kedjor 

vuxit, men det finns fortfarande utrymme för lägre konsumentpriser på den svenska 

dagligvarumarknaden.88  

 

En utveckling inom dagligvarubranschen är att dagligvarukedjorna pressas till att 

profilera sig och då främst genom egna märken. Drivkraften för detta är att 

inköpspriset antas ligga ungefär 25 % lägre jämfört med varor från övriga 

leverantörer. Anledningen till denna prisskillnad ligger i att det ofta finns flera 

potentiella leverantörer till de egna märkena. De egna märkesvarorna inom 

dagligvaruhandeln kan på längre sikt befaras leda till minskade sortiment, där mindre 

leverantörer trängs ut från butikernas sortiment. Samtidigt kan utbredningen av de 

egna märkena leda till gynnsamma konkurrensförhållanden mot de stora etablerade 

leverantörerna. Den ökade pressen på de stora internationella leverantörerna kan 

således leda till lägre konsumentpriser.89  

 

3.2 Dagligvarukedjor 
För att få inblick i dagligvarukedjornas situation är det nödvändigt att definiera vad en  

dagligvarukedja är. Dagligvaror är varor som fyller konsumentens dagliga 

inköpsbehov och till denna grupp av varor brukar man räkna livsmedel, kemisk-

tekniska produkter, tidningar, tobak, blommor mm.90 En kedja kan beskrivas som: 

En  ekonomisk organisation mellan juridiskt fristående företag avsedd att genom 

gemensamma åtgärder förbättra de enskilda företagens säljförmåga och effektivitet91.  

Dagligvarukedjor tillverkar inte produkter utan är en form av serviceföretag som 

köper in och tillhandahåller ett visst utbud av produkter åt kunderna92.  En 

                                                   
87 Handelns utredningsinstitut (HUI), Forskningsrapport S108, s. 5 
88 Konkurrensen i Sverige, Konkurrensverket, 2005, s. 87 - 88 
89 Ibid, s. 89 - 96 
90 Tufvesson I., 1995 s 48 
91 Larsson, F., 1994, s. 33 
92 Tufvesson I., 1995 s 10 
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dagligvarukedja är en sammanhängande rad av länkar eller serier av verksamheter. En 

tänkbar försörjningskedja i dagligvarubranschen illustreras i figur 3.1. 

 

 

 

 
Figur 3.1 Exempel på en försörjningskedja i dagligvarubranschen, där pilarna illustrerar 

varuförsörjning.  

Källa: Modifierad Tufvesson, 1995, s. 10 

 

3.2.1 Dagligvarukedjornas försörjningskedjor 

Försörjningskedjor i dagligvarubranschen är, jämfört med andra branscher, mer 

affärs- och tidskritiska. Orsaken till detta är att konsumenter förväntar sig att kunna 

hitta färska varor i butikerna varje dag, året runt. Av den anledningen pressas 

dagligvarukedjornas ingenjörer och logistiker att effektivisera såväl 

tillverkningsprocesser som varuflöden. I denna bransch är det inte ovanligt att 

leverantörerna måste kunna leverera inom 30 min.93  

 

3.2.2 Dagligvarukedjornas leverantörsförhållanden 

För leverantörerna till dagligvarukedjorna är det viktigt att nå ut till så många 

konsumenter som möjligt. Därför är det avgörande att finnas med i de stora 

dagligvarukedjornas sortiment. Leverantörerna förhandlar med dagligvarukedjorna 

om attraktiva hyllplatser genom att acceptera relativt låga prisnivåer, detta bidrar till 

en vinstförskjutning från leverantörsledet till detaljistledet.  Detta är i regel gynnsamt 

för konsumenterna eftersom det pressar leverantörernas marginaler och kan därmed 

leda till lägre konsumentpriser.94 Från leverantörernas perspektiv är det strategiskt 

viktigt att kunna erbjuda ett ökat antal tjänster. Detta tillsammans med produkterna 

som levereras, om de ska få fortsätta att leverera. Leverantörer försöker i allt högre 

grad bli mindre ersättbara genom sådana strategiska aktioner. Det kan vara en 

förklaring till att återförsäljarna fortfarande tycker att nära samarbete med de 

existerande leverantörerna är viktigt.95 

                                                   
93 www.dlf.se (Dagligvaruleverantörernas förbund) 2006-04-26 
94 Konkurrensen i Sverige, Konkurrensverket, 2005, s. 91 - 93 
95 Bengtsson, A., m.fl., 2000, s. 321 - 330 

Producent Mellanhand Dagligvarukedjans 
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3.3  Leveransservice 
I begreppet kundservice är leveransservice en av huvudkomponenterna, då de utgör 

kundens uppfattning om kvaliteten på leverantörens logistikaktiviteter96. 

Leveransservice kan ses som resultatet av processerna i ett företag. Kundernas 

uppfattning om företaget bestäms ofta utifrån hur deras krav på leveransservice 

uppfylls.97 Hur kunden ser på ett företags leveransservice är i allt högre grad beroende 

av hur kundens krav på tid- och platsnytta uppnås. Många företag lyckas väl med att 

utforma produkten enligt kundens behov, men misslyckas med att komma rätt på 

marknaden på grund av att de inte lyckas uppnå rätt tid- och platsnytta.98 Produkter 

har med andra ord inget värde för kunden om de inte levereras i rätt tid och på rätt 

plats99. 

 

Leveransservice kan definieras som: 

,,, en samlingsterm på kundens uppfattning om kvaliteten på leverantörens 

logistikaktiviteter100.  

 

Från återförsäljarens perspektiv bedöms ofta leverantörens leveransservice genom 

produkttillgänglighet. Detta är grundat på den enkla anledning att om produkten inte 

är där när konsumenten kommer in i butiken så går butiken miste om att sälja 

produkten. Konsekvenserna är än värre när en kampanj görs, eftersom kostnaderna för 

en förlorad försäljning kan ligga i förlusten av förtroende från kunden. I planeringen 

söker återförsäljaren efter ömsesidigt beroende hos sin leverantör. Återförsäljare 

belönar sina mest pålitliga leverantörer med fler och mer attraktiva hyllplatser.     

Alltså erhåller leverantörer med tillförlitliga leveranser stora fördelar. Om 

konkurrensförhållandena är jämna är det genom service leverantörer kan sticka ut från 

mängden.101 

 

                                                   
96 Björnland D., m.fl., 2003 s. 56 
97 Gustafsson, Å., 2003, s. 43 - 45 
98 Fawcett, S.A., Fawcett, S.E., 1995, s. 24 - 43 
99 Christopher M., 1998, s. 24 
100 Björnland D., m.fl., 2003 s. 56 
101 Waller, M., m.fl., 1999, s. 183 - 184 
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3.3.1 Leveransserviceelement 

Leveransservice består av olika serviceelement. Generellt sett går det inte avgöra 

vilket av dessa element som är mest betydelsefullt utan det avgörs i den specifika 

situationen. 102  När författarna Lumsden, Björnland och Mattson förklarar begreppet 

återkommer fyra element hos alla tre författarna. Dessa är: leveranstid, 

leveranssäkerhet, servicegrad och flexibilitet.103  

 

Leveranstiden är det vanligast förekommande. Det är det element som vanligtvis 

sammankopplas med begreppet leveransservice.104 Det finns två variabler som är 

betydelsefulla för leveranstiden; hur lång leveranstiden är och om den utlovade 

leveranstiden uppfylls. Leveranstid definieras som òden tid som fºrlºper mellan order 

och leveransò.105  

 

Leveranssäkerhet innebär att rätt produkt, i rätt mängd och i rätt skick levereras106. 

Detta är ett serviceelement som blivit allt viktigare på senare tid eftersom det på grund 

av den allt minskade lagerhållningen inte längre finns några toleranser för felaktiga 

leveranser107.  

 

Servicegrad kan uttryckas som graden av tillgänglighet för leverans av en produkt108. 

Det är ett element som är mätbart och som ofta uttrycks som en procentsats, 

exempelvis innebär en servicegrad på 98 % att en produkt är tillgänglig för leverans i 

98 fall av 100.109 

 

Flexibilitet är att klara kravet att anpassa leveranserna efter kundens önskemål110. 

Elementet kan också uttryckas som anpassningsförmågan till förändrade 

förutsättningar111.  

 

                                                   
102 Mattson S-A., 2002, s. 141 
103 Lumsden, K., 1998, s. 226 - 230, Björnland, D., m.fl., 2003 s. 58, Mattson S-A., 2002, s. 141 
104 Lumsden, K., 1998, s. 227 
105 Björnland, D., m.fl., 2003 s. 58 - 59 
106 Ibid, s. 59 
107 Lumsden, K., 1998, s. 228 
108 Ibid, s. 229 
109 Björnland, D., m.fl., 2003 s. 58 
110 Lumsden, K., 1998, s. 229 
111 Björnland, D., m.fl., 2003 s. 58 
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De övriga leveransserviceelement som dessa författare tar upp definieras som:  

¶ Lagertillgänglighet òDen sannolikhet med vilken en lagerförd produkt finns i 

lagerò112 

¶ Leveransprecision òDen utstrªckning i vilken leverans kan ske vid utlovad 

tidpunktò113 

¶ Leveranspålitlighet òAtt kunna leverera exakt nªr man lovat kundenò114 

¶ Information òInformationsutbyte i b¬da riktningarnaò115   

¶ Kundanpassning òFºrm¬ga att leva upp till kundens ºnskem¬lò116 

 

I en studie om leveransservice som Stock och Lambert gjort påvisas att om en 

leverantör vill bli framgångsrik genom hög kvalitet på leveransservice krävs det att 

leverantören uppnår kundens förväntningar på de viktigaste serviceelementen. Möter 

inte leverantören dessa förväntningar kan det resultera i117:  

¶ Sårbarhet gentemot andra leverantörer som lyckas tillgodose kundernas 

förväntningar.  

¶ Bristande förmåga hos leverantören att utveckla en hållbar konkurrensfördel, 

eftersom andra leverantörer ofta presterar jämbördigt när det gäller de 

viktigaste serviceelementen.  

¶ Att kunder får lägre leveransservice än de förväntar sig. 

 

En leverantörs leveransservicenivåer måste jämföras med kundens krav. Gap mellan 

dessa krav och leverantörens prestation indikerar svaga områden och kräver 

förbättringar.118 Framgång för både leverantörer och dagligvarukedjor krävs för att bli 

"världsklass"-företag. På en marknad där både kundernas behov och konkurrensen 

ökar krävs det att företaget är just av "världsklass".119 

                                                   
112 Mattson S-A., 2002, s. 141 
113 Ibid 
114 Lumsden, K., 1998, s. 228 
115 Björnland, D., m.fl., 2003 s. 58 
116 Ibid 
117 Stock, J.R., Lambert, D.M., 1992, s. 73 - 80 
118 Ibid 
119 Ibid 
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3.3.2 Tidigare undersökningar om leveransservicekrav 

Leveransservice är ett väldigt vitt begrepp120, men dock har en del undersökningar 

gjorts i ämnet. Sterling/Lambert, Heskett och Gilmour har tagit fram perspektiv på 

vilka fler specifika krav som är viktiga för servicen när det gäller leveranser. 

När Sterling och Lambert genomförde sin undersökning om kundservice utgick de 

ifrån fyra P; Pris, Produkt, Påverkan och Plats. De kom bland annat fram till att 

följande krav var relevanta för kunderna ifråga om leveransservice121:  

¶ Att utlovad ledtid hölls  

¶ Hög överensstämmelse av ordrar  

¶ Fullständighet i ordrar  

¶ Hög precision i förutsägande av leveranser  

¶ Flexibilitet av leveransdatum  

¶ Att vissa ordrar kunde sändas med kortare varsel  

 

Enligt Heskett bedömer kunderna leverantören utifrån följande 

leveransservicekrav122: 

¶ Tiden mellan mottagandet av en order hos leverantören till dess att ordern 

skickas  

¶ Att leverantören accepterar små orderstorlekar och olika produkter på samma 

order 

¶ Andelen produkter i en leverantörs lager som kan tänkas ta slut  

¶ Att leverantörer uppfyller kundens order på rätt sätt  

¶ Att merparten av kunderna tagit emot sin leverans inom en kort tid från det att 

leverantören tagit emot ordern 

¶ Andelen kundorders som kan uppfyllas direkt vid ordermottagandet hos 

leverantören 

¶ Andelen produkter som kunden tar emot i önskvärt skick 

¶ Tiden mellan det att kunden lägger en order till dess att leveransen tas emot av 

kunden 

¶ Hur enkelt och flexibelt en kund kan lägga sin order 

                                                   
120 Gilmour, P., m.fl., 1994, s. 18   
121 Sterling, U., Lambert, D.M., 1987, s. 16 - 20 
122 Heskett, J.L., 1994, s. 4 - 5 
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 Varuförsörjning 

När Gilmour undersökte vad kunder till olika sorters leverantörer ansåg vara viktigt, 

visade det sig att följande krav var återkommande när det handlade om leveranser123: 

¶ Produktens tillgänglighet 

¶ Service efter transaktionen och support 

¶ Effektiv telefonkommunikation vid orderläggning och vid frågor 

¶ Bekvämlighet vid orderläggning 

¶ Leveranstid 

¶ Tillförlitlighet av leveranser 

 

3.4      Teorisammanfattning 
Det finns två tänkbara leverantörsförhållanden för dagligvarukedjor, antingen är 

leverantören en producent eller en mellanhand av något slag (se figur 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här presenteras vilka av teorins leveransserviceelement som kommer användas i det 

fortsatta arbetet samt hur de tidigare studiernas krav hänger ihop med dessa element 

(se tabell 3.1). Endast de element som kunde härledas till tidigare forskning och var 

                                                   
123 Gilmour, P., 1994, s. 20 - 22 
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Figur 3.2 ï Dagligvarukedjors förhållande till sina leverantörer 
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tillräckligt specifika för att jämföras med dagligvarukedjorna valdes ut till en 

intervjumall. 

Tabell 3.1 ï Leveransserviceelement, mått och krav 

 

 

Leveransserviceelement Mått på leveransserviceelement enligt teorin Exempel på krav enligt tidigare forskning 
Leveranstid Den tid som förlöper mellan order och 

leverans 
Kort ledtid mellan det att kunden lägger en  
order till dess att leveransen tas emot av kunden. 

Servicegrad Graden av tillgänglighet Produkter i leverantörers lager inte tar slut. 
för leverans av en produkt i procent Produktens tillgänglighet. 

Flexibilitet Hur enkelt och flexibelt kunden kan lägga sin order. 
Vissa ordrar kan sändas med kortare varsel. 
Flexibilitet av leveransdatum. 
Leverantören accepterar små orderstorlekar  
och olika produkter på samma order. 
Kundorders kan uppfyllas direkt vid  
ordermottagandet hos leverantören. 

Leveransprecision  Den utsträckning i vilken leverans kan ske vid 
utlovad tidpunkt 

Hög precision i förutsägande av leveranser. 

Information Effektiv kommunikation vid  
orderläggning och vid frågor. 

Klara kravet att anpassa leveranserna efter 
kundens önskemål 
Anpassningsförmågan till förändrade 
förutsättningar 

Informationsutbyte i båda riktningarna 
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Forskningsfrågor 

3.5 Analysmodell 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 - Analysmodell utifrån teori
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 4.  Empiri 
 

I detta kapitel återges företagens olika situationer baserat på information från 

årsredovisningar men framförallt på den undersökning som genomförts om 

leveransservice. Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med Mikael 

Otterberg (Inköpschef Bergendahlsgruppen), Jan-Erik Ericsson (Inköpschef ICA) och 

Lennart Andreasson (Logistikansvarig Axfood). 

 
 

4.1 Bergendahlsgruppen AB 
 

4.1.1 Bakgrund 

Bergendahlsgruppen AB är ett dotterbolag till Bergendahl & Son AB. Koncernen är 

familjeägd och Bergendahlsgruppen AB är ett detaljist- och specialvaruföretag med 

säte i Hässleholm. Bergendahlsgruppen är en oberoende dagligvarukedja som är 

väletablerad i den södra delen av Sverige. Bergendahlsgruppen ses som den fjärde 

största dagligvarukedjan i den Svenska dagligvarubranschen sett till omsättning.124 

Företaget arbetar med parti- och detaljhandel genom egna dotterbolag samt genom 

samverkan med köpmannaägda butiker. Bergendahlsgruppen hade år 2005 en 

sammanlagd omsättning på ca 6 miljarder svenska kronor.125 Under de senaste åren 

har företaget haft en mycket stark tillväxt. År 2000 hade de en marknadsandel på 1,5 

procent vilket har förändrats till 8,4 procent på fem år.126 Antalet anställda uppgick i 

januari 2006 till drygt 2000 stycken varav 350 st arbetar i Hässleholm127. 

 

4.1.2 Organisationsstruktur 

Bergendahlsgruppens helägda detaljhandel bedrivs under profilerna AGs, City Gross 

och Eko. Utöver dessa är företaget leverantör till drygt 200 fristående butiker. Det bör 

nämnas att flera av de fristående butikerna samverkar i Matöppetkedjan. De övriga 

butikerna är helt fria kunder, däribland exempelvis Vi-handlarna, Prisxtra och 

Maximat. Dessa detaljhandelskunder erbjuds tjänster i form av projektering, 

                                                   
124 Handelns utredningsinstitut (HUI), Forskningsrapport S108, s. 10 
125 http://www.bergendahls.se/SubCat1.aspx?MainID=47 (2006-05-02) 
126 Årsredovisning Bergendahl & Son AB 2004/2005 s. 6 - 8 
127 http://www.bergendahls.se/SubCat1.aspx?MainID=47 (2006-05-02) 
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butikslayout, sortimentsurval, marknadsföring, mediatjänster och utbildning.128 Figur 

4.1 ger en översiktlig bild över Bergendahlsgruppens organisationsstruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.1 Bergendahlsgruppen AB organisationsstruktur 

Källa: Modifierad Årsredovisning Bergendahl & Son AB, s. 7 

 

4.1.3 Bergendahlsgruppens leverantörsförhållande 

Bergendahlsgruppen bedriver både parti- och detaljhandel. Företaget köper in stora 

partier som lagerhålls och distribueras till egna och utomstående butiker för 

försäljning till konsument. Leverantörerna är nästan uteslutande producenter, i 

enstaka fall köper man av mellanhänder och det är när det gäller importverksamhet 

(se figur 4.2). 

                                                   
128 http://www.bergendahls.se/SubCat1.aspx?MainID=47 (2006-05-02) 
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Bergendahlsgruppen använder sig av både huvud- och komplementleverantörer. 

Enligt Mikael Otterberg är anledningen till detta en sortimentsstrategi som eftersträvar 

mångfald i butikerna. Bergendahlsgruppen erbjuder många olika märken med olika 

kvalitetsnivåer på produkterna. En följd av detta är att man arbetar med 

marknadsledande leverantörer som företaget kallar A-leverantörer där man köper en 

stor del av leverantörens sortiment. Produkterna i A-leverantörernas sortiment 

kännetecknas ofta av högt pris och hög kvalitet. Dessa betraktas som 

huvudleverantörer av Bergendahlgruppen och är mycket viktiga eftersom de hjälper 

till att driva marknaden genom sin innovationskraft och varumärkesuppbyggnad. 

Utöver huvudleverantörerna handlar Bergendahlsgruppen av komplementleverantörer 

som man kallar B- och C-leverantörer. Dessa leverantörer har oftast inte lika starka 

varumärken som huvudleverantörerna men kan ofta erbjuda produkter till ett lägre 

inköpspris. Komplementleverantörerna har inte heller den innovationskraft som 

huvudleverantörerna har men dessa är mycket viktiga för Bergendahlsgruppens 

sortimentsbredd. 

 

4.1.4 Bergendahlsgruppens syn på leveransservice  

Leveransservice för Bergendahlsgruppen är att leverantörerna klarar av att följa den 

leveransplan som är upprättad. I leveransplanen finns information om vid vilken 

tidpunkt leveransen ska inlevereras, vilken volym som ska levereras, hur godset ska 

förpackas och vart godset ska levereras. Tidpunkten för leveransen innebär att 

leveranserna ska komma på den bestämda tiden, òska de komma klockan 12.00 en 

måndag måste de vara där 12.00, de ska inte vara där klockan 9.00 på morgonen 
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Figur 4.2 ï Bergendahlsgruppens förhållande till sina leverantörer 
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eller klockan 15.00 på eftermiddagen, det slår sönder väldigt mycket så det är en 

vªldigt viktig parameterò. I leveransplanen finns ett leveransschema som 

leverantörerna ska följa. Leveranserna måste komma inom ett väldigt kort tidsfönster, 

annars kan det hända att leverantören får vänta med avlastningen tills de på lagret kan 

ta emot dem vilket kan dröja flera timmar. Detta kan vara förödande för leverantören 

eftersom de ofta ska leverera på fler ställen efteråt och har då inte råd att bli 

stillastående.  

 

En annan viktig parameter när det gäller leveransservice är leveranssäkerhet, som 

Mikael Otterberg definierar som òatt den volym som ªr bestªlld ocks¬ levererasò. Det 

mått som Bergendahlsgruppen har när det gäller leveranssäkerhet är att det stämmer 

till 96 %, med det menas att av 100 st beställningar från en leverantör måste minst 96 

st vara godtagbara.  

 

Hur leverantören förpackar sina produkter är ett viktigt element för 

Bergendahlsgruppen. Detta innebär att förpackningarna som Bergendahlsgruppen tar 

emot har rätt längd, höjd, bredd samt att de tål rätt tryck. Dessa krav är enligt EU-

standard och gränserna är olika för olika varor. Krav på pallmått är att de ska vara 80 

cm x 120 cm och Bergendahlsgruppens höjdkrav för pallar är att de är mellan 110 cm 

och 130 cm höga. Detta har att göra med att leveranserna ska vara så effektiva som 

möjligt och så smidiga som möjligt att hantera. För importverksamheten kan inte 

samma krav ställas eftersom det är andra standards utanför EU. 

 

4.1.5 Vad ställer Bergendahlsgruppen för krav på sina leverantörer utifrån de 

element som tagits fram från teorierna? 

 

Leveranstid -  Inga krav.  

 

Servicegrad - 96 %. Att leveranserna från leverantören stämmer i minst 96 

fall av 100. 

 

Flexibilitet -  Inga krav. Leveransplanen styr när leveranserna ska komma 

och i vilket skick, utöver det behöver inte leverantören vara 

flexibel. 
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Leveransprecision - Att leverantörerna kommer på utsatt tid. Avviker leveranserna 

från den utsatta med så lite som 1 minut, kan det hända att 

avlastningen får vänta tills möjlighet finns att ta emot den. Vid 

upprepade avvikelser förs en dialog med leverantören. Om 

leveransprecisionsfelen upprepas krävs hårdare åtgärder som att 

vända leveranserna eller att byta leverantör.  

 

Information - Bergendahlsgruppen kräver upplysningar om godset som ska 

levereras för att man i förväg ska kunna planera sitt lager. 

Dessa upplysningar innefattas i leverantörens EU-baserade 

varucertifikat. Upplysningarna är uppgifter som IAN-koder, 

artikelnummer, priser, mått på kartonger och vilket tryck de ska 

klara. 
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4.2 ICA  
 

4.2.1 Bakgrund 

År 1917 bildade Hakon Swenson inköpscentralen Hakonbolaget. Tanken var att 

enskilda handlare skulle samarbeta när det gällde inköp, butiksetableringar och 

marknadsföring. ICA-koncernen har idag 2300 egna och handlarägda butiker i 

Sverige och Norge. Koncernen är ett av de ledande detaljhandelsföretagen i Norden 

och omsatte 2005, 71 663 miljoner kronor och antal anställda var 11 556 (exkl 

butiksanställda i de handlarägda butikerna).129 

 
4.2.2 Organisationsstruktur  

Moderbolaget i ICA-koncernen är ICA AB och är lokaliserat i Stockholm. Det finns 

tre övergripande koncernfunktioner i ICA AB, dessa är för Detaljhandel, Ekonomi 

och Varuförsörjning. I koncernen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA 

Norge och Etos. Det finns också rena försäljningsbolag i form av ICA Sverige och 

ICA Norge. Dessa är ansvariga för drift, försäljning och etablering.  

Leveranser av mat, dryck och utrustning till restauranger, storkök och servicehandel 

sköts av ICA Meny. Finansiella tjänster erbjuds av ICA Banken till de svenska 

kunderna. Hälften av bolagen Rimi Baltic och Netto Marknad ägs av ICA. Rimi 

Baltic har butiker i Baltikum och Netto Marknad har lågprisbutiker i Sverige.130 

 

I ekonomifunktionen finns enheterna Affärscontrolling, Rapportering, 

Shared Services, Treasury & Tax, Juridik, Intern revision samt Strategiska projekt. 

ICA fastigheter AB är koncernens fastighetsverksamhet vars syfte är att erbjuda 

lämpliga lokaler och strategiska affärslägen för ICA-koncernen och ICA handlarna. 

 

Detaljhandelsfunktionen syfte är att skapa lönsamhet i ICA-koncernen. Detta genom 

att utveckla och leda kunddrivna erbjudanden. Funktionen ansvarar också över 

marknadskommunikation i Sverige och Norge, marknadsanalys, kund och kvalitet, 

koncerninformation och personalfrågor. Etos och ICA Banken ligger organisatorisk 

under detaljhandelsfunktionen. Varuförsörjningsfunktionens avsikt är att åstadkomma 

                                                   
129 http://www.ICA.se/FrontServlet?s=om_ICA&state=organisation_2005&showMenu=om_ICA_0 
(2006-05-02) 
130 ICAs förvaltningsberättelse 
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samordningar och stordriftsfördelar i koncernen när det gäller inköp, logistik och IT. 

Inköpsvolymerna samordnas för ICA Sverige och för ICA Norge och gör ICA till en 

stark förhandlingspartner. I framtiden kommer kundens preferenser styra inköpen i 

större grad. Idag är det en relativt liten andel av produkterna som står för en stor andel 

av försäljningsvolymen. Varuförsörjningsfunktionen ansvarar för hela logistikflödet 

och arbetar även aktivt med logistikutveckling.131 Figur 4.3 illustrerar ICAs 

organisationsstruktur. 

 

 

  

                                                   
131 Verksamhetsberättelse ICA 2005, s. 9 

Figur 4.3 ï Organisationsstruktur ICA AB 
       Källa: ICAs verksamhetsberättelse 2005 s. 2 
         

ICA AB 
VD och koncernchef 

Ekonomi 

ICA Fastigheter AB 

ICA Sverige AB 

Rimi Baltic 
50% 

Detaljhandel 

Etos AB 

ICA Banken AB 

ICA Norge AS 

Varuförsörjning 

ICA Meny AB 

Netto Marknad 
50% 



 41 

4.2.3 ICAs leverantörsförhållande 

ICA bedriver sin verksamhet genom både parti- och detaljhandel. ICA har en del 

utländska producenter som levererar ICAs egna märken. Leverantörsstocken består av 

både producenter och mellanhänder. Mellanhänderna är företag som säljer produkter 

till ICA utan att äga varumärkena de erbjuder (se figur 4.4). Merparten av 

leverantörerna är dock producenter. ICA använder sig både av  stora 

huvudleverantörer vilka ICA köper många varumärken av och mindre 

komplementleverantörer som bara erbjuder ett eller ett fåtal varumärken. Andelen 

huvudleverantörer i förhållande till komplementleverantörer varierar beroende på 

produktkategori. Trots att ICAs leverantörer är väldigt olika till storlek och typ skiljer 

sig inte grundkraven som ställs på dem utan alla leverantörer hanteras lika.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4 ICAs syn på leveransservice 

Leveransservice för ICA består av flera olika aspekter. En viktig aspekt är att 

leverantören kan uppnå hög servicegrad, som ICA definierar som òantal levererade 

produkter som ºverensstªmmer med antal bestªllda produkterò. ICA kräver en 

servicegrad på 98 % av sina leverantörer, vilket innebär att varje beställning skall 

levereras med högst 2 % avvikelse. Ett annat krav är att alla leverantörers leveranser 

ska ske till ICAs egna centrallager och ett upprättat avtal krävs mellan ICAs 

inköpsavdelning och leverantören. För ICA är spårbarheten på gods viktigt och är ett 

krav som ställs på alla leverantörer. Från ICAs sida vill man kunna se var godset 

befinner sig under leverans. En annan viktig aspekt är att alla skriftliga dokument som 
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ICA tar emot från leverantören är läsbara. ICA förutsätter också att alla varor som tas 

emot är av rätt skick, det vill säga att de inte är trasiga. Ett konkret krav som ICA 

ställer på sina leverantörer är att varorna försänds på pall enligt svensk standard. Är 

det så att en leverantör inte klarar tillgodose dessa aspekter tar ICA kontakt med 

leverantören i syfte att förbättra situationen. Finns det fortsatt missnöje efter dialogen 

med leverantören överväger ICA det fortsatta samarbetet. 

 

4.2.5 Vad ställer ICA för krav på sina leverantörer utifrån de element som 

tagits fram från teorierna? 

 

Leveranstid - På svenska leverantörer ställer ICA krav på att leverantören 

klarar en orderledtid på 2-3 dagar beroende på leverantörens 

avstånd till ICAs lager. På utländska leverantörer ställer ICA 

olika krav när det gäller orderledtid beroende på vilket land 

som varorna ska levereras ifrån. Orderledtid är för ICA den tid 

som löper från beställning till leverans.  

 

Servicegrad - ICA kräver en servicegrad på 98 %. Servicegraden är enligt 

ICA antal levererade produkter som stämmer överens med 

antalet beställda produkter. ICA accepterar en avvikelse på 

högst 2 % av beställningarna. 

 

Flexibilitet -  ICA ställer krav på att leverantören kan skicka extra leveranser 

vid bristsituationer, ökad försäljning eller vid andra 

extraordinära händelser utan någon extra kostnad för ICA. ICA 

ställer också som krav att leverantörerna kan leverera på 

helgdagar och helger vid så kallade helgveckor utan någon 

merkostnad.  

 

Leveransprecision - Leverantören måste leverera i rätt tid, om inte sker ingen 

avlastning förrän varumottagningen har tid. Vilket kan innebära 

stilleståndstider för leverantören. ICA anser att rätt tid är att 

leveranserna kommer på utsatt tid med 30 minuters 

felmarginal. 
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Information - ICA ställer krav på att leverantören skickar en orderbekräftelse 

på ICAs inköpsorder senast klockan 15.00 dagen innan 

leveransen är avsedd att ske. Vid samma tidpunkt måste 

information ges om eventuella brister kommer finnas på ordern. 

Alla leveranser till ICA kräver en unik inköpsorder, dvs om 

leverantören inte kan leverera en fullständig inköpsorder måste 

detta meddelas till ICA så att en ny inköpsorder kan upprättas 

så att inköpsordern stämmer med leveransen. För ICA är även 

spårbarheten på gods viktigt. ICA ställer krav på att allt gods 

ska kunna spåras under leverans. 
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4.3 Axfood 
 

4.3.1 Bakgrund 

Axfood bedriver handel med dagligvaror i Sverige. Detta görs med aktörer inom 

detalj- och partihandeln.132 Koncernen bildades år 2000 genom en sammanslagning 

mellan olika butikskedjor och då bland annat Hemköp och Spar. Året efter      

öppnades lågpriskedjan Willys.133 År 2005 omsatte koncernen 28 miljarder        

kronor varav den största kedjan Willys stod för en omsättning på drygt 12 

miljarder134. Antalet anställda uppgick 2005 till 7066 st135.  

 

  

4.3.2 Organisationsstruktur 

Axfoods handel med dagligvaror bedrivs av aktörer inom detalj- och partihandeln. 

Detaljhandeln består av de helägda kedjorna Willys, Hemköp och Willys Hemma.136 

Dessa kedjor består av 231 stycken helägda butiker varav 103 st Willysbutiker, 83 st 

Hemköpsbutiker och 45 st Willys Hemmabutiker137. En av kedjorna som var med vid 

fusionen 2000 var Spar, idag har dock alla Sparbutiker gjorts om till Willysbutiker138. 

Utöver dessa är Axfood leverantör till ca 500 fristående handlarägda butiker. 

Partihandeln drivs av Dagab som sköter 84 procent av distributionen till de helägda 

butikerna samt Axfood Närlivs som är leverantör till mindre butiker, bensinstationer, 

restauranger och övrig servicehandel.139 Figur 4.5 illustrerar organisationsstrukturen i 

Axfood. 

                                                   
132 Årsredovisning Axfood 2005 s.  33 
133 www.axfood.se/showdoc.asp?docid=440&channelitemid=439239&setlanguageid=1, (2006-05-02) 
134 Årsredovisning Axfood 2005 s.  1 - 19 
135 Ibid, s.  29 
136 Ibid, s.  33 
137 Delårsrapport Axfood 1 jan - 31 mars 2006, s. 6 
138 Årsredovisning Axfood 2005 s.  1 
139 Ibid, s.  33 
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4.3.3 Axfoods leverantörsförhållande 

Ur ett supply-chain perspektiv är leverantören längst bak i ledet, sen Axfoods 

dotterbolag Dagab som tar emot leveranserna och försörjer Axfoods butiker med 

varor (se figur 4.6). Leverantörerna är dels producenter och dels mellanhänder i form 

av agenter. Den största delen av leverantörerna är producenter. Axfood lägger 

beställningar hos sina leverantörer utifrån konsumenternas behov, konsumenterna 

skapar behovet till Axfoods butik, butikerna skapar behovet hos Dagab som i sin tur 

skapar ett behov hos leverantörerna som antingen producerar eller köper av egna 

leverantörer. Axfood har stora leverantörer som står för stora delar av butikernas 

sortiment men enligt Lennart Andreasson görs ingen indelning av huvudleverantörer 

och komplementleverantörer. Utan Axfood väljer produkter från varje enskild 

leverantör så att sortimentet tillfredsställer konsumenterna. Alla leverantörer som 

finns med som samarbetsparners tillför viktiga produkter för att Axfoods sortiment 

ska vara komplett. Axfood gör inte skillnad på olika leverantörer utan för alltid ett 

långsiktigt samarbete och ser alla dessa som viktiga för sortimentet. 

 

Figur 4.5 - Axfoods verksamhet 
       Källa: Axfoods årsredovisning 2005 
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4.3.4 Axfoods syn på leveransservice 

Leveransservice för Axfood är att leverantören har en stabil lageruppbyggnad och 

stabil produktion/egen varuförsörjning eftersom det påverkar leverantörens förmåga 

att skapa en tillförlitlig varuförsörjning till Dagab. Dessutom kräver Axfood att 

leverantörerna kan tillgodose en hög servicegrad på varorna som beställs (procentsats 

hemlig). Enligt Lennart Andreasson ligger det i både leverantörens och Axfoods 

intresse att hålla en hög servicegrad för att nå en hög täckning av produkter i 

butikerna. Axfood kräver också att leverantörerna levererar godset på rätt dag och på 

rätt plats, detta eftersom Dagab har många olika distributionscentraler runt om i 

Sverige. Axfood förutsätter också att allt emballage är väl förpackat och att pallarna 

har EU-standard och är av duglig kvalitet. Vad som är duglig kvalitet på pallarna 

avgörs från fall till fall och några acceptansgränser är inte uttalade.  

 

4.3.5 Vad ställer Axfood för krav på sina leverantörer utifrån de element som 

tagits fram från teorierna? 

 

Leveranstid -  Inget generellt krav som gäller för alla leverantörer utan krav 

leveranstiderna varierar. På de svenska leverantörerna är det 

ungefär 2-3 dagars ledtid beroende på var i landet leverantören 

befinner sig. Ledtid definieras av Axfood som tiden mellan 
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beställning och tills godset tas emot av Dagab. För de utländska 

leverantörerna gäller inte samma leveranstider utan det kan 

skilja sig avsevärt beroende på vart leverantören befinner sig i 

världen. 

  

Servicegrad - Axfood har en fast procentsats som leverantörer ska klara av. 

Denna procentsats baseras på antal levererade produkter som 

stämmer överens med antalet beställda produkter. 

Procentsatsen i sig är hemligstämplad, målet är dock 100 %.  

 

Flexibilitet -  Axfood kräver att det alltid är möjligt att föra en dialog med 

leverantörerna ifall det uppkommer problem vid förändrade 

förutsättningar.  

 

Leveransprecision - Att leverantören levererar godset under rätt dag. Att 

leveranserna kommer inom några mer specifika tidsgränser 

krävs inte. 

  

Information - Axfood ställer krav på att information ska ges av leverantören 

om allt som avviker från det som ursprungligen 

överenskommits. Direkt när en order läggs krävs det att 

leverantören kan svara på om beställningen kan levereras eller 

inte. Axfood ställer krav på orderbekräftelse, och i samband 

med den krävs att leveransen levereras på den utsatta tiden för 

leverans. 
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5.  Analys 
 

I detta kapitel analyseras den empiri som samlats in om leveransservice. Först 

jämförs varje dagligvarukedjas syn på leveransservice med de teorier och tidigare 

studier som behandlar ämnet. Därefter jämförs de olika dagligvarukedjornas syn på 

leveransservice.  

 
 

5.1 Bergendahlsgruppen 
 
5.1.1 Bergendahlsgruppens situation 

Bergendahlsgruppen bedriver parti- och detaljhandel vilket innebär att företaget köper 

in stora partier som lagerhålls och distribueras till butiker för försäljning till 

konsument. Leverantörerna är nästan uteslutande producenter. Av de undersökta 

dagligvarukedjorna var Bergendahlsgruppen den minsta, sett till omsättning.  

 

5.1.2 Bergendahlsgruppens syn på leveransservice 

För Bergendahlsgruppen är leveransservice leverantörens förmåga att leva upp till 

leveransplanen som innehåller viktiga leveransserviceelement. Bergendahlsgruppen 

förväntar sig att leverantören ska följa leveransplanen. Görs inte detta anses 

leverantörens leveransservice som låg. Denna syn stämmer med Stock och Lamberts 

teori att leveransservice är att uppnå kundens förväntningar på de viktigaste 

leveransserviceelementen.  

 

5.1.3 Leveranstid 

Det vanligast förekommande leveransserviceelementet enligt teorin var leveranstid. 

Detta är dock ett element som inte Bergendahlsgruppen har några krav på. Det enda 

kravet Bergendahlsgruppen ställer som har med leveranstid att göra är att 

leveranserna kommer på utlovad tidpunkt. I och med det så bestäms även hur lång tid 

leverantören har på sig att leverera godset. 
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5.1.4 Servicegrad 

Elementet servicegrad är mätbart och uttrycks ofta som en procentsats. I 

Bergendahlsgruppens fall ställs krav på en servicegrad på 96 %, vilket betyder att av 

100 st beställningar från en leverantör måste minst 96 st vara godtagbara. Här skiljer 

sig Bergendahlsgruppens syn på servicegrad från den teoretiska beskrivningen av 

begreppet. Exempelvis skulle en servicegrad på 96 % enligt Björnland, D., m.fl., 

innebära att en produkt är tillgänglig för leverans i 96 fall av 100 till skillnad från 

Bergendahlsgruppens definition där 96 leveranser av 100 måste vara godtagbara.  

 

5.1.5 Flexibilitet 

Bergendahlsgruppen säger sig inte ställa krav på leverantörens flexibilitet. Enligt 

Bergendahlsgruppen styr leveransplanen helt och hållet när leveranserna ska komma, 

utöver det behöver inte leverantören vara flexibel. Lumsdens definition av flexibilitet 

òatt leverantºren klarar att anpassa leveranserna efter kundens ºnskem¬lò stämmer 

dock in på Bergendahlsgruppens syn på leveransservice. Detta eftersom 

Bergendahlsgruppen ställer kravet att leverantören alltid ska följa leveransplanen 

vilket med andra ord innebär att leverantören måste anpassa leveranserna efter 

Bergendahlsgruppens önskemål.  

 

5.1.6 Leveransprecision 

När det gäller elementet leveransprecision förutsätter Bergendahlsgruppen att  

leveranserna kommer vid den tidpunkt som överenskommits. 

Bergendahlsgruppen ställer kravet att leverantören levererar på den bestämda 

minuten. Därför blir det förödande för leverantören om inte leveransen levereras på 

den utsatta tiden. Detta eftersom leverantören vid förseningar måste vänta med att 

lasta av leveransen till dess att Bergendahlsgruppens varumottagning har möjlighet att 

ta emot den. I Sterling och Lamberts undersökning klargjordes att hög precision i 

förutsägandet av leveranser är relevant för kunder i bedömningen av leveransservice 

vilket stämmer överens med Bergendahlsgruppens syn. 

 

5.1.7 Information 

Information är ett leveransserviceelement som inte är vidare förklarat i teorin. I  

Bergendahlsgruppens fall ställer man krav på att leverantören har ett EU-baserat  

varucertifikat med IAN-koder, artikelnummer, priser, mått på kartonger och vilket  
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tryck de ska klara. Detta varucertifikat kan ses som ett krav på information. 

 

5.1.8 Övriga leveransserviceelement 

Ett viktigt leveransserviceelement för Bergendahlsgruppen men som inte berörts i 

teorin är hur leverantören förpackar sitt gods. Detta innebär att det förpackade godset 

som Bergendahlsgruppen tar emot har rätt längd, höjd, bredd samt att det tål rätt 

tryck. Dessa krav är enligt EU-standard och gränserna är olika för olika varor. Krav 

på pallmått är att de ska vara 80 cm x 120 cm och Bergendahlsgruppens höjdkrav för 

pallar är att de är mellan 110 cm och 130 cm höga. Detta har att göra med att 

leveranserna ska vara så effektiva som möjligt och smidiga att hantera. Dessa övriga 

aspekter anser vi har att göra med kundens hantering av gods men något sådant 

element återfinns inte i teorin.  
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5.2 ICA 
 

5.2.1 ICAs situation 

ICA bedriver sin verksamhet genom både parti- och detaljhandel. 

Leverantörersstocken består av både producenter och mellanhänder. Merparten av 

leverantörerna är dock producenter. Av de undersökta dagligvarukedjorna var ICA 

den största, sett till omsättning. 

 

5.2.2 ICAs syn på leveransservice 

Leveransservice är för ICA att leverantören klarar hålla en servicegrad på 98 %, att 

leveranserna sker till ICAs centrallager, att godset är spårbart, att alla skriftliga 

dokument är läsbara, att varorna har rätt skick d.v.s. inte trasiga och att godset 

levereras på pall enligt svensk standard. Leveransservice för ICA består av fler 

faktorer än vad Fawcett och Fawcett samt Christopher menar vara leveransservice: 

òatt leveranserna kommer i rªtt tid och p¬ rªtt platsò. ICA värdesätter att 

leveranserna kommer i rätt tid och på rätt plats men tycker också att det är viktigt att 

rätt antal varor levereras (servicegrad), i rätt skick (inte trasiga) och att de levereras på 

rätt sätt (spårbarhet och svensk pallstandard). Alltså är ICAs syn på leveransservice 

mycket bredare än vad Fawcett, Fawcett och Christopher menar. För ICA är det fler 

faktorer än tid och plats som avgör leverantörens leveransservice. ICAs krav på att 

produkterna som levereras ska ha rätt skick stämmer överens med ett av elementen 

som Heskett upptªckte vara viktigt fºr kunder, nªmligen òAndelen produkter som 

kunden tar emot i ºnskvªrt skickò. 

 

5.2.3 Leveranstid 

Leveranstid är ett av de centrala leveransserviceelementen enligt Mattson, Lumsden  

och Björnland m.fl. Leveranstid återkommer också i de tidigare studierna som  

återfinns i teorin. ICA har ett annat begrepp för leveranstid och det är orderledtid.  

Kravet på orderledtid är 3 dagar för de svenska leverantörerna. Orderledtid är för ICA  

den tid som löper från beställning till leverans. ICAs definition av orderledtid  

stämmer överens med ett av Hesketts specifika leveransserviceelement som kunder  

bedömer sin leverantör utifrån òTiden mellan det att kunden lªgger en order till dess  

att leveransen tas emot av kundenò.   
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5.2.4 Servicegrad 

Servicegrad är enligt ICA antalet levererade produkter som stämmer överens med 

antalet beställda produkter. ICAs syn på servicegrad skiljer sig från den definition 

som både Lumsden och Björnland m.fl. fastställt. ICA kräver en servicegrad på 98 % 

och därmed en avvikelse på högst 2 % av beställningarna, enligt Björnland m.fl. 

skulle en servicegrad på 98 % innebära att en produkt är tillgänglig för leverans i 98 

fall av 100. Skillnaden ligger i att Lumsden och Björnland m.fl. trycker på 

tillgängligheten av produkter vid orderläggning medan ICA bedömer servicegraden 

utifrån antalet mottagna produkter i förhållande till antalet beställda.  

 

5.2.5 Flexibilitet 

ICAs syn på serviceelementet flexibilitet stämmer helt och hållet med definitionen  

som Björnland m.fl. formulerat, òanpassningsförmågan till förändrade  

fºrutsªttningarò. ICA ställer nämligen krav på att leverantören ska kunna skicka extra 

leveranser vid bristsituationer, ökad försäljning eller vid oförutsägbara händelser.  

Detta helt utan extra kostnad för ICA. Likaså ställer ICA krav på att leverantörerna 

ska kunna skicka leveranser på helgdagar utan kostnad för ICA. Flexibilitet när det 

gäller leveransdatum är också ett specifikt element som Sterling och Lambert påvisar  

vara viktigt för kunderna i bedömningen av leverantörer. 

 

5.2.6 Leveransprecision 

ICA trycker på att leveranserna ska komma i rätt tid. Rätt tid är enligt ICA att 

leveranserna kommer på utsatt tid med högst 30 minuters felmarginal. ICAs syn på 

leveransprecision kan jämföras med det Sterling och Lambert kom fram till i sin 

undersökning, att många kunder till leverantörer ansåg att òhºg precision i 

fºrutsªgande av leveranserò var viktigt när kunderna värderade leverantörens 

leveransservice. 

 

5.2.7 Information 

När det gäller information som leveransserviceelement ställer ICA vissa krav i 

avseende på upplysningar om leveransen. ICA kräver att leverantören sänder en 

orderbekräftelse på ICAs beställning och informerar ifall eventuella brister kommer 

finnas på ordern, senast klockan 15.00 dagen innan leveransen avses ske. Om 
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leverantören inte kan leverera en fullständig order kräver ICA att leverantören 

informerar om det. Ett annat krav som ICA ställer är att allt gods som levereras kan 

spåras på något sätt. 
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5.3 Axfood 
 
5.3.1 Axfoods situation 

Axfood driver tillsammans med Dagab parti och detaljhandel. Den största delen av 

Axfoods leverantörer är producenter. Dagligvarukedjan Axfood är mindre än ICA och 

större än Bergendahlsgruppen och är således en medelstor aktör på den svenska 

dagligvarumarknaden.  

 
 
5.3.2 Axfoods syn på leveransservice 

Hur kunden ser på ett företags leveransservice är enligt Fawcett och Fawcett i allt 

högre grad beroende av hur kundens krav på tid- och platsnytta uppnås. Enligt 

Christopher har produkter med andra ord inget värde för kunden om de inte levereras i 

rätt tid och på rätt plats. Att leveranserna kommer i rätt tid och på rätt plats är också 

väldigt viktiga för Axfood. Med rätt tid menar Axfood att leveransen kommer under 

rätt dag. Rätt plats innebär att leveransen sker till den av Dagabs distributionscentraler 

som överenskommits. En annan viktig aspekt i Axfoods bedömning av leverantörers 

leveransservice är att de kan tillgodose en hög servicegrad på godset som beställs. 

Enligt Lennart Andreasson ligger det i både leverantörens och Axfoods intresse att 

hålla en hög servicegrad för att nå en hög täckning av produkter i butikerna. Dock har 

inte Axfood samma syn på servicegrad som teorin. Enligt Björnland m.fl. innebär 

servicegrad; òhur stor grad en produkt ªr tillgªnglig fºr leveransò och för Axfood är 

servicegrad antalet levererade produkter i förhållande till antalet beställda. 

 

5.3.3  Leveranstid 

Leveranstid är ett av de centrala leveransserviceelementen enligt Mattson, Lumsden  

och Björnland m.fl. Leveranstid återkommer också i de tidigare studierna som  

återfinns i teorin. Leveranstid är för Axfood tiden mellan beställning och leverans.  

Axfood ställer olika krav på olika leverantörer när det gäller leveranstid, beroende på  

var leverantören befinner sig. För de svenska leverantörerna kräver Axfood en  

leveranstid på 2-3 dagar beroende på avståndet mellan leverantören och Dagabs  

distributionscentral. Axfoods syn på elementet leveranstid stämmer överens med ett 

av Hesketts specifika leveransserviceelement som kunder bedömer sin leverantör  

utifrån òTiden mellan det att kunden lägger en order till dess att leveransen tas emot 
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av kundenò.  För de utländska leverantörerna gäller inte samma krav på leveranstider  

utan de skiljer sig beroende på var leverantören befinner sig i världen. 

 

5.3.4 Servicegrad 

Elementet servicegrad uttrycks enligt Lumsden som ògraden av tillgªnglighet fºr 

leverans av en produktò. Servicegrad  uttrycks ofta som en procentsats. Axfood har 

en fastställd procentsats som leverantören måste tillgodose men vill inte uppge detta 

procenttal. Lennart Andreasson uppger däremot att målet är en servicegrad på 100 %. 

Axfood ser på elementet servicegrad som òantalet levererade produkter i fºrh¬llande 

till antalet bestªlldaò, vilket skiljer sig från Lumsdens teoretiska definition.  

 

5.3.5 Flexibilitet 

Axfoods enda krav angående flexibilitet är att leverantören är beredd att föra en 

dialog med Axfood för att lösa de eventuella problem som kan uppkomma vid 

förändrade förutsättningar. Axfood ser på flexibilitet på samma sätt som både 

Lumsden och Björnland gör. Lumsdens syn på flexibilitet är hur leverantören klarar 

anpassa sig efter kundens önskemål och Björnlands syn på flexibilitet är 

anpassningsförmågan till förändrade förutsättningar.  

 

5.3.6 Leveransprecision 

Axfood kräver att leverantören levererar godset på rätt tid. Rätt tid innebär för  

Axfood att leverantören levererar godset till Dagab under rätt dag. Några snävare  

tidsgränser för leveranserna kräver inte Axfood. Axfoods krav på leveransprecision  

anser vi hänga ihop med vad Sterling och Lambert kom fram till i sin undersökning  

om vad som var relevant för kunder till leverantörer. De kom fram till att òhºg  

precision i fºrutsªgande av leveranserò var ett av de vanligaste elementen som  

kunder ansåg var viktigt vid leveranser. 

 

5.3.7 Information 

Axfood ställer krav på att leverantören  direkt vid orderläggande ska kunna svara på  

om det som beställs kan levereras eller inte genom en orderbekräftelse. Detta kan 

jämföras med ett av elementen som Heskett kom fram till i sin undersökning, 

nämligen òandelen kundorders som kan uppfyllas direkt vid ordermottagandet hos 

leverantºrenò. Likaså kräver Axfood att leverantören ska informera om allt som 
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kommer att avvika vid leverans från det som ursprungligen överenskommits. Detta 

anser vi har att göra med ett av elementen som Gilmour i sin undersökning upptäckte 

vara återkommande bland kunder vid bedömning av leveransservice. Gilmour kom 

nämligen fram till att kunder ansåg att det var väldigt viktigt att kommunikationen vid 

orderläggning var effektiv. 

 

5.3.8 Övriga leveransserviceelement 

Axfood värderar att leverantören har en stabil lageruppbyggnad och en stabil 

produktion eller egen varuförsörjning eftersom detta till stor del påverkar leveranserna 

till Dagab. Detta tolkar vi som att Axfood värderar det som både Lumsden och 

Björnland kallar leverantörernas leveranspålitlighet. Axfood förutsätter också att allt 

gods är väl förpackat och emballerat. Pallarna ska vara av EU-standard med måtten 80 

cm x 120 cm och vara av duglig kvalitet. Dessa aspekter stämmer inte med något av 

de element som återfinns i teorin utan får ses som ett kompletterande element som har 

att göra med kundens hantering av godset. 
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5.4 Leveransservice för dagligvarukedjorna 
 
5.4.1 Dagligvarukedjornas syn på leveransservice 

Det finns flera gemensamma aspekter som alla tre dagligvarukedjorna tar upp när det 

gäller leveransservice. Dessa är att leverantören tillgodoser kraven på tid, plats, 

förpackningssätt och antal varor. Däremot går meningarna isär om vad som är rätt tid, 

rätt plats, rätt förpackningssätt och rätt antal varor. Därför ställs också olika krav på 

de olika aspekterna. Det finns också några aspekter som kan tilläggas, ICA påpekar 

vikten av att produkterna som levereras har rätt skick. För alla dagligvarukedjorna är 

det dock fler aspekter än tid och plats som avgör synen på leverantörens 

leveransservice. 

 

5.4.2 Dagligvarukedjornas krav utifrån de teoretiska leveransservicelementen  

 

Leveranstid 

Dagligvarukedjorna är inte samstämmiga om leveransserviceelementet leveranstid. 

Bergendahlsgruppen ställer inga krav på leveranstid medan både ICA och Axfood 

ställer krav på 2-3 dagars leveranstid (se tabell 5.1), beroende på leverantörens 

avstånd till leveransplatsen. ICA och Axfoods syn på leveranstid är samma, nämligen: 

òTiden mellan order tills leveransen tas emotò.  

 
Tabell 5.1 ï Dagligvarukedjornas mått och krav på leveransserviceelementet leveranstid 
Leveranstid Mått Krav 
Bergendahlsgruppen - - 
ICA Tiden mellan order och mottagande av leverans 2-3 dagar 
Axfood Tiden mellan order och mottagande av leverans 2-3 dagar 
 

Servicegrad 

Bergendahlsgruppen ställer krav på en servicegrad på 96 %. Och det innebär att 96 

leveranser av 100 beställningar ska vara godtagbara. I ICAs fall ställs det krav på en 

servicegrad på 98 %. Med det menar ICA att antal levererade produkter som stämmer 

överens med antalet beställda produkter är minst 98 %. Axfood har också en bestämd 

procentsats som leverantören måste tillgodose men den uppges inte till andra än 

företagets leverantörer. På Axfood är elementet servicegrad antalet levererade 

produkter i förhållande till antalet beställda produkter (se tabell 5.2).  
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Tabell 5.2 - Dagligvarukedjornas mått och krav på leveransserviceelementet servicegrad 
Servicegrad Mått Krav 
Bergendahlsgruppen Godtagbara leveranser i förhållande till beställda 96% 
ICA Levererade produkter i förhållande till beställda 98% 
Axfood Levererade produkter i förhållande till beställda - 
 

Flexibilitet 

Flexibilitet har olika betydelse för dagligvarukedjorna (se tabell 5.3). 

Bergendahlsgruppen säger sig inte ställa några krav på elementet men samtidigt måste 

leverantören följa den leveransplan som är fastställd. Detta kan anses som ett krav på 

flexibilitet eftersom leverantören måste anpassa leveranserna efter 

Bergendahlsgruppens önskemål. ICA däremot har tydliga krav på leverantörens 

flexibilitet. Krav ställs på att leverantören ska kunna skicka extra leveranser vid 

bristsituationer, ökad försäljning eller vid oförutsägbara händelser helt utan extra 

kostnad för ICA. Utöver det kräver ICA att levaranser ska kunna ske på helgdagar 

utan extra kostnad. Axfood har precis som Bergendahlsgruppen inga tydliga krav på 

flexibilitet, utan kräver att leverantören är beredd att föra en dialog med Axfood för 

att lösa de eventuella problem som kan uppkomma vid förändrade förutsättningar. 

 

Tabell 5.3 - Dagligvarukedjornas mått och krav på leveransserviceelementet flexibilitet 
Flexibilitet Mått Krav 
Bergendahlsgruppen Saknas Att leverantören klarar leva upp till leveransplanen 
ICA Saknas Krav på extra leveranser vid behov 
Axfood Saknas Beredd på dialog om eventuella problem 
 

Leveransprecision 

Alla tre dagligvarukedjorna kräver att leveranserna kommer i rätt tid men vad som är  

rätt tid skiljer sig mellan dem (se tabell 5.4). För Bergendahlsgruppen innebär rätt tid  

att leveranserna kommer på den utsatta tiden med en minutsfelmarginal. ICA har som  

krav på leveransprecision att leveranserna ska komma på den utsatta tiden med en  

felmarginal på 30 min. Axfood har större felmarginaler när det gäller 

leveransprecision, nämligen att leveranserna sker på rätt dag.  
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Tabell 5.4 - Dagligvarukedjornas mått och krav på leveransserviceelementet leveransprecision 
Leveransprecision Mått Krav 
Bergendahlsgruppen Att leveranserna kommer på den utsatta tiden 1 minuts felmarginal 
ICA Att leveranserna kommer på den utsatta tiden 30 minuters felmarginal 
Axfood Att leveranserna kommer på den utsatta tiden Att leveranserna kommer  
    på den utsatta dagen 
 
Information 

Bergendahlsgruppen påpekar att information om godset är viktigt eftersom det avgör 

hur deras lager ska struktureras. Detta skiljer sig från det ICA och Axfood tar upp som 

viktigt angående elementet information. De påpekar att kommunikation från 

leverantörens sida angående orderläggning är viktigt (se figur 5.5). Både ICA och 

Axfood nämner att de kräver en orderbekräftelse efter beställning och upplysningar 

om eventuella brister på ordrar.  

 
Tabell 5.5 - Dagligvarukedjornas mått och krav på leveransserviceelementet information 
Information Mått Krav 
Bergendahlsgruppen Information om gods Upplysningar om gods 
ICA Kommunikation vid orderläggning Orderbekräftelse 
Axfood Kommunikation vid orderläggning Orderbekräftelse 
 
 

5.4.3 Dagligvarukedjornas krav som inte kan härledas till teorin 

Alla tre dagligvarukedjorna visar sig ställa krav på hur leveranserna skickas, alla 

ställer nämligen krav på att leveranserna skickas på EU-pall med måtten 80 cm x 120 

cm. Dessutom ställer både Bergendahlsgruppen och Axfood ett krav som inte finns 

med bland de teoretiska elementen. Detta krav handlar om hur leverantören förpackar 

gods som levereras. Dessa krav har att göra med att godset ska vara så smidigt och 

effektivt som möjligt att hantera.  
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6 Slutsats 
 

I detta kapitel framgår resultatet av undersökningen genom att problemformuleringen 

besvaras. Därefter ger vi vår egen syn på uppsatsen genom egna reflektioner. Kapitlet 

avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

 
 

6.1 Resultat 
 

Den första problemformuleringen som avses utredas är: 

¶ Vilka leveransserviceelement anser dagligvarukedjorna vara viktiga i 

relationen med sina leverantörer? 

 

I undersökningen framgår det att dagligvarukedjorna ställer krav på element som kan 

härledas till teorin men det finns också leveransservicekrav som inte kan härledas till 

något teoretiskt element. Elementen som framkom som viktiga enligt 

dagligvarukedjorna var: 

 

Viktiga leveransserviceelement utifrån teori 

¶ Leveranstid 

¶ Servicegrad 

¶ Flexibilitet 

¶ Leveransprecision 

¶ Information 

 

Viktiga övriga element 

¶ Förpackningssätt 

¶ Plats 
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Den andra problemformuleringen som ska besvaras är: 

¶ Vilka leveransservicekrav ställer dagligvarukedjorna på sina leverantörer? 

 

När intervjuobjekten tillfrågades om de leveransserviceelementen som ansågs vara 

viktiga framgick det att följande leveransservicekrav ställs på leverantörerna: 

 

Leveranstid 

När det gäller leveranstid ställer dagligvarukedjornas krav på 2-3 dagars leveranstid 

från de svenska leverantörerna.  

 

Servicegrad 

När det gäller servicegrad ställer dagligvarukedjorna krav på en fastställd procentsats.  

De procentsatser som angivits som krav på elementet servicegrad är 96 % och 98 %. 

 

Flexibilitet 

Alla dagligvarukedjorna ställer krav på flexibilitet dock på olika områden. De krav 

som framkommit är: 

¶ Att leverantören måste följa den leveransplan som är fastställd 

¶ Att extra leveranser ska kunna skickas vid bristsituationer, ökad försäljning 

eller vid oförutsägbara händelser utan extra kostnad 

¶ Att levaranser ska kunna ske på helgdagar utan extra kostnad 

¶ Att leverantören är beredd att föra en dialog för att lösa de eventuella problem 

som kan uppkomma vid förändrade förutsättningar 

 

Leveransprecision 

Alla tre dagligvarukedjorna ställer krav på leveransprecision. Det som skiljer mellan 

dagligvarukedjorna är kravnivåerna som ställs. De krav som offentliggjorts är: 

¶ 1 minuts felmarginal 

¶ 30 minuters felmarginal 

¶ Att leveranserna kommer på den utsatta dagen 
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Information 

Samtliga av dagligvarukedjorna i undersökningen ställer krav på information men 

även för detta element ställs det krav på olika områden. Krav som framkommit när det 

gäller information är: 

¶ Upplysningar om varor och gods genom ett varucertifikat 

¶ Orderbekräftelse senast kl 15:00 dagen innan leverans 

¶ Bekräftelse av order direkt vid orderläggande 

¶ Upplysningar om eventuella brister på ordrar 

 

Förpackningssätt 

 Kraven när det gäller förpackningssätt är för de svenska dagligvarukedjorna: 

¶ Att leveranserna sker med EU-pall standard (80cm x 120 cm) 

¶ Att godset förpackas och emballeras enligt överenskommelser 

 

Plats 

Krav när det gäller plats är: 

¶ Att leveranserna ska komma till den destination som angivits 

 

Vissa av dagligvarukedjornas leveransservicekrav kan alltså sammankopplas med de 

teoretiska leveransserviceelementen. Som nämnts ställer dagligvarukedjorna också 

krav som inte kan härledas till teori. Resultatmodellen illustrerar vilka 

leveransserviceelement och leveransservicekrav som förekommer hos de undersökta 

dagligvarukedjorna (se figur 6.1). 
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Utifrån de teoretiska elementen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element som inte kan härledas till teorin 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 6.1 ï Resultatmodell - Dagligvarukedjornas leveransservicekrav på sina leverantörer

Leverantör Dagligvarukedjornas 
centrala inköpsfunktion 

varuförsörjning 

Leveransserviceelement Mått på leveransserviceelement enligt undersökningen Exempel på krav enligt undersökningen
Leveranstid Den som förlöper från det att dagligvarukedjan 2 - 3 dagars leveranstid

lägger en order till dess att ordern levereras
Servicegrad Levererade produkter i förhållande till beställda 96 % och 98 %

Godtagbara leveranser i förhållande till beställda
Flexibilitet "Saknas" Att leverantören måste följa den leveransplan 

som är fastställd
Att extra leveranser ska kunna skickas vid 
bristsituationer, ökad försäljning eller vid 
oförutsägbara händelser utan extra kostnad
Att levaranser ska kunna ske på helgdagar 
utan extra kostnad
Att leverantören är beredd att föra en dialog 
för att lösa de eventuella problem som kan
uppkomma vid förändrade förutsättningar

Leveransprecision Att leveranser kommer på den utsatta tiden 1 minuts felmarginal
30 minuters felmarginal
Att leveranserna kommer på den utsatta dagen

Information "Saknas" Upplysningar om varor och gods genom ett varucertifikat
Orderbekräftelse senast kl 15:00 dagen innan leverans
Bekräftelse av order direkt vid orderläggande
Upplysningar om eventuella brister på ordrar

Leveransserviceelement Exempel på krav enligt undersökningen
Förpackningssätt Å EU-pall standard (80cm x 120 cm)

Att godset förpackas och emballeras enligt överenskommelser
Plats Att leveranserna ska komma till den destination som angivits

Leveransserviceelement och 
leveransservicekrav i den svenska 

dagligvarubranschen 
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6.2  Egna reflektioner 
Intervjusvaren som ligger till grund för resultatet skulle kunnat vara annorlunda om vi 

hade valt att intervjua personerna på plats istället för att genomföra telefonintervjuer. 

Intervjuobjektens ansiktsuttryck och kroppsspråk hade då kunnat vara avgörande för 

vår tolkning av svaren. Samtidigt hade dock våra uttryck kunnat påverka 

intervjuobjekten.  Personerna som intervjuades kan också haft olika förkunskaper 

inom ämnet. Detta kan ha bidragit till olika tolkningar av frågorna vilket kan ha givit 

olika svar. 

  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång har vi upptäckt intressanta vinklingar på ämnesområdet som vi 

studerat. En aspekt som vi anser vore intressant att studera skulle vara att ta reda på 

hur leverantörerna uppfattar och ser på leveransservicekraven som dagligvarukedjorna 

ställer på dem. Man skulle också kunna göra en liknande studie i en annan bransch 

eller jämföra vilka leveransservicekrav som finns i olika branscher.  
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Bilaga  

 

Intervjufrågor 

o Beskriv företagets verksamhet  

 

o Vilken roll har "företaget" i försörjningskedjan?  (Är leverantörerna 

producenter eller mellanhänder?) 

 

o Har ni både stora huvudleverantörer och små komplementleverantörer? 

I så fall hur stor andel är huvud- respektive komplementleverantörer? 

 

o Vilka aspekter (leveransserviceelement) anser er dagligvarukedja är 

viktiga i bedömningen av kvaliteten på leverantörers 

logistikaktiviteter? 
 

o Vad ställer ni för krav angående leveranstid på era leverantörer? Hur 

mäts dessa krav? 
 

o Vad ställer ni för krav angående servicegrad på era leverantörer? Hur 

mäts dessa krav? 

 

o Vad ställer ni för krav angående flexibilitet på era leverantörer? Hur 

mäts dessa krav? 

 

o Vad ställer ni för krav angående leveransprecision på era leverantörer? 

Hur mäts dessa krav? 

 

o Vad ställer ni för krav angående information från era leverantörer? Hur 

mäts dessa krav? 

 

o Ställer ni några andra krav på leverantörers logistikaktiviteter? I så fall 

vilka och hur? 

 

o Ställer ni olika krav på olika leverantörer? I så fall hur? Varför?  
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 Skiljer sig kraven beroende på om leverantören är producent eller 

mellanhand? 

 Skiljer sig kraven beroende på om leverantören är huvudleverantör 

eller komplementleverantör? 


