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Sammanfattning

Titel:               Prissättning ekologiska livsmedel

Ämne/Kurs: Företagsekonomi påbyggningskurs, kandidatuppsats 10 p

Författare: Ida Bernstone och Lisa Hellqvist

Handledare: Eron Oxing

Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera vilka faktorer som styr livsmedelsbutikers 

prisbeslut och vilken prissättningsmetod de använder sig av när de sätter det 

slutgiltiga priset på ekologiska livsmedel. 

Metod:           En flerfallstudie har utförts där informanter från tre livsmedelskedjor 

deltagit. Primär- och sekundärdata har samlats in genom öppna intervjuer 

respektive litteratur, rapporter, artiklar och elektroniska källor.

Nyckelord:     Ekologiska livsmedel, prissättning, prissättningsmetod, prisbeslut

Teori: Kotler beskriver i marknadsföringsmixen prisets betydelse som en av flera 

komponenter i marknadsföringen av en vara. Han redogör även för många 

andra variabler att beakta och kombinationer av dessa att basera priset på. 

Både Kotler och Axelsson & Agndal beskriver flera faktorer att ta hänsyn 

till innan ett pris sätts.

Empiri: Empirin belyser hur tre svenska livsmedelskedjor prissätter sina ekologiska 

livsmedel. 

Slutsats: Undersökta livsmedelsbutiker använder samma prissättningsmetod när de 

prissätter sina ekologiska varor. Metoden som har kunnat urskiljas är 

påläggsmetoden. Dock följer appliceringen av påläggsmetoden skilda 

mönster mellan, och inom de olika livsmedelskedjorna. Vissa butiker har 

kronpåslag på inköpspris och andra använder sig utav procentpåslag. 

Prisbesluten baseras även i vissa butiker på konkurrenternas prissättning och 

kostnad för varorna. Många ekologiska livsmedel prissätts också efter vana 

och tradition i vissa butiker.
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1 Inledning

I följande kapitel presenteras uppsatsens handling, ämnet i stort, vidare följt av 

problemdiskussion och syfte.

1.1 Problembakgrund
Utbudet och försäljningen av ekologiska livsmedel har ökat sedan de introducerades på 

marknaden för ca 20 år sedan. I Sverige står ekologiska livsmedel för ca tre procent av total 

konsumtion, (www.ekolantbruk.se).  Att producera ekologiskt innebär att man strävar efter 

miljöhänsyn och resurshållning, vilket ofta innebär högre produktionskostnader. 

Volymerna är mindre och restriktionerna om metoder och tillåtna hjälpmedel är strängare. 

Konsumentverket har genomfört undersökningar som visar att slutkundspriset på 

ekologiska varor över lag är dyrare än de konventionella motsvarigheterna. Stora 

variationer förekommer, en del ekologiskt märkta livsmedel ligger i samma prisklass som 

konventionella, andra är allt mellan något dyrare till dubbelt så dyra. Skillnaden i pris är 

också stor mellan olika kedjor och butiker. Undersökningar visar att en tvåkilos påse 

ekologisk potatis kostade exempelvis tio kronor i den billigaste affären och tjugofem kronor 

i den dyraste (www.goteborgsposten.se).

Staten stödjer idag ekologisk odling i Sverige för att öka efterfrågan på dessa varor. Men 

hur mycket stöd den ekologiska produktionen ska få och om butikerna ska göra reklam för 

sina ekologiska varor råder det delade meningar om. I media har det även debatterats om 

momssatsen på dessa varor kan tänkas sänkas för att öka efterfrågan. 

Fenomenet angående prisskillnader har lockat till debatt mellan olika grupper. Några parter 

som har uttalat sig är chefer för livsmedelsbutiker, importörer av utländska ekologiska 

livsmedel eller svenska odlare. I media har diskussioner berört var i ledet som priset 

egentligen stiger. Priset för ekologiskt odlade grönsaker stiger ibland med 150-200 procent 

innan varan är framme hos konsumenten, detta framgår av en undersökning som tidningen 

Ekologiskt lantbruk gjort i 18 Stockholmsbutiker, (www.ekolantbruk.se).
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Göteborgsposten publicerade, i oktober 2006, en artikel där chefer för ett flertal 

Göteborgsbutiker hävdar att priserna på ekologisk mat ligger högt eftersom inköpspriset är 

högt och volymerna små. VD för ICA Maxi på Grafiska vägen i Göteborg tror att 

prisskillnaderna beror på att de ekologiska produkterna har fler mellanhänder i ledet fram 

till slutkund. I samma tidning kommenterar senare en importör av ekologiska grönsaker 

uttalandet och menar att det i stället ofta är i butiksledet som priset på ekologisk mat ökar. 

Han säger också att även om ekologiskt producerade varor är dyrare att framställa så avgörs 

mycket av priset i butiken. I många fall är butikens marginaler större på ekologiska varor 

jämfört med konventionella. Forskare på Handelns utredningsinstitut, hävdar att 

livsmedelshandlarna generellt lägger på 20 procent på sina varor men att det inte finns 

någon dokumentation kring prissättningen på de ekologiska varorna. Forskarna menar att 

det kan finnas fog att tro att handeln tar extra betalt för dem. Generellt finns det en sådan 

logik, att i vissa fall måste man hålla låga marginaler för att det är en lockvara, som till 

exempel blöjor, medan det finns skäl att ta ut lite mer på ekologiska produkter eftersom 

konsumenter i undersökningar säger att de är villiga att betala mer för dem, 

(www.goteborgsposten.se).

1.2 Problemdiskussion
Rationell prissättning bör enligt Kotler byggas upp av ett flertal variabler. Kotler beskriver 

tre K som har inverkan på prissättningen, Kundens efterfrågan, Kostnaden för produkten 

och Konkurrenters pris, (Kotler & Keller 2006, s. 444). Detta påvisar att det finns flera 

överväganden som är relevanta att göra när man försöker fastställa en produkts pris. 

Axelsson och Agndal beskriver, liksom Kotler, kostnader, kundvärde och konkurrens som 

tre viktiga faktorer inom prissättning, (Axelsson & Agndal 2005, s. 176). 

Den faktiska prisnivån beror förutom på kostnader, konkurrenters priser och efterfrågan, 

även på den specifika situationen på marknaden och företagens olika strategiska mål. Vissa 

varor, t.ex. ekologiskt odlade varor, har stort värde för en viss kund, vilket skulle motivera 

ett högt pris. Dock kan kundens finansiella situation samtidigt vara sådan att värdet eller 

priset inte spelar någon roll, kunden kan helt enkelt inte betala. Det kan även föreligga en 

sådan situation att återförsäljaren väljer att hålla ett lågt pris för att inte locka in nya aktörer 
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på marknaden. Den faktiska prisnivån blir därav beroende av den specifika situationen på 

marknaden och företagets olika strategiska mål, (Axelsson & Agndal 2005, s.177). 

Ekologiska livsmedel har defacto ett högre slutkundspris än konventionella livsmedel. 

Kritik har riktats mot butiker att det råder en opropotonelig prisättning på de ekologiska 

varorna jämfört med de konventionella. Vilka faktorer ligger bakom prisbesluten och vilka 

beräkningar gör livsmedelsbutikerna när de väljer prissättnigsmetod? Använder man sig 

utav procentpåslag där en viss procentsats läggs på inköpspriset, innebär det att en dyr vara 

hos grossisten också blir en dyr vara i butiken och ger dessutom handlaren en större 

marginal (www.ekolantbruk.se). Ett annat sätt är att ha ett kronpåslag på varorna, med 

inköpspriset som utgångspunkt. Mot denna bakgrund ligger det ett stort intresse i att 

analysera vilka variabler återförsäljaren tar hänsyn till, samt vilken metod de använder när 

de prissätter ekologiska varor.

1.3 Problemformulering
Det finns flera faktorer att ta hänsyn till innan ett pris sätts. Vilka faktorer ligger till grund

för prissättningsbeslutet, och vilken prissättningsmetod använder sig butiker av för att sätta 

pris på sina ekologiska livsmedel?  

1.4 Syfte
Uppsatsens syfte är att analysera vilka faktorer som påverkar livsmedelsbutikernas 

prisbeslut och vilken prissättningsmetod handlarna använder sig av när de sätter det 

slutgiltiga priset på ekologiska livsmedel. Studien är avgränsad till ekologiska livsmedel 

som finns tillgängliga i butikerna Coop, ICA och Hemköp i storstockholmsområdet.
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2 Metod

2.1 Forskningsansats
Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats genom att existerande teorier kring 

prissättningsbeslut har studerats. Paralleller dras mellan studerade teorier och hur Hemköp, 

ICA och Coop resonerar när de prissätter ekologiska livsmedel. Denna uppsats drar inga 

generella slutsatser angående prissättning på ekologiska livsmedel i allmänhet, utan 

resultatet berör enbart de livsmedelskedjorna som deltagit i undersökningen. 

2.2 Forskningsmetod
I den här uppsatsen tillämpas en kvalitativ ansats för att få en djupare förståelse för 

problemet. Detta ger oss möjligheten att analysera mjuk data från intervjuer. 

2.3 Datainsamling 
Som grund för uppsatsskrivandet har fakta angående ekologiska varor och priser på 

ekologiska och konventionellt framställda livsmedel samlats in och studerats. Detta för att 

bredda kunskapen inom ämnet. Som underlag för den kvalitativa ansatsen har primärdata 

samlats in genom personliga intervjuer. På grund av tidsbrist hos vissa av de tillfrågade har 

även telefonintervjuer används som underlag. De personliga intervjuerna har skett med fyra 

personer, och telefonintervjuerna har gjorts med två personer. Grunden för  intervjuerna har 

varit öpnna frågor som utvecklades genom följdfrågor under samtalens gång. Även 

sekundärdata har samlats in genom litteratur, rapporter, artiklar och elektroniska källor. 

2.4 Intervjuer
Avsikten med intervjuerna är att få information angående hur de ansvariga på 

livsmedelsbutikerna tänker när de tar ett prisbeslut på ekologiska livsmedel. Prisbesluten på 

ekologiska varor ska kunna jämföras med på vilket sätt de hanterar och prissätter de 

konventionella varor. Frågorna skickas ut i förväg för att respondenten ska ha möjlighet att 

vara väl förberedda innan intervjuerna, detta för att relevant data lättare ska kunna erhållas. 

Alla frågor är öppna för att kunna få en vidare diskussion inom ämnet. Svaren ska sedan 

tolkas och analyseras av författarna.
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2.5 Urval
De livsmedelskedjor som ligger till grund för uppsatsen är Coop, Hemköp och ICA. Det är 

ett subjektivt bekvämlighetsurval. De kedjor som har varit villiga och lätta att få kontakt 

med har valts ut. 

2.6 Reliabilitet
En fundamental del av forskningen är reliabiliteten dvs. tillförlitligheten på insamlat 

material. Vid en kvalitativ ansats är reliabiliteten svårare att mäta. En respondent som 

svarar öppet på en fråga kan formulera sig olika beroende på situationen, svaren kan tolkas 

och analyseras på många olika sätt av forskaren. Det kan också hända att respondenten 

vinklar svaren utifrån företagets bästa. Ekologiska varor har debatterats i samhället och 

utbudet kan för vissa företag ingå i deras profil, och därav känsligt att ifrågasätta. På grund 

av detta, och att ett subjektivt bekvämlighetsurval har gjorts, anses reliabiliteten för 

uppsatsen vara låg och därmed kan inga genrealiseringar dras. 
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3 Teori
Det är många faktorer att ta hänsyn till när ett pris på en produkt ska fastställas. I 

litteraturen finns det mycket information om hur skilda situationer och olika typer av 

marknader komplicerar processen och bedömningen av det slutgiltiga priset. 

3.1 Marketing Mix
The Marketing Mix, eller de fyra P:na som McCarthy först formulerade den 1960, (Fill 

2002, s.11), är den mest dominanta av idéer för modern marknadsföring, (Kotler et al. 

2001, s. 97).  Kotler beskriver ”marknadsföringsmixen” som kontrollerbara, taktiska 

verktyg ett företag kan använda för att påverka efterfrågan på sin produkt. De fyra P:na 

utgörs av produkt, pris, plats (distribution) och påverkan, (Eng, product, price, place, 

promotion). (Kotler 2003, s. 16) Dessa fyra generella  konkurrensmedel betecknas som 

strategiska, vilket innebär att de verkar under lång tid. (Axelsson & Agndal 2005, s 161)

Produkt: Något som utbjuds på marknaden för köp, användning eller konsumtion vilket kan 

tillgodose en önskan eller ett behov. I uppsatsen hålls livsmedel i fokus, men produkter kan 

vara en mängd olika sorters varor, exempelvis tjänster, kapitalvaror och system. 

Priset: Faktorer som påverkar priset är viktiga att ta hänsyn till, och även hur priset 

påverkar försäljningen.

Plats: Med plats inkluderas alla aktiviteter som gör varan tillgänglig för köparen.

Påverkan: Med påverkan syftas på marknadskommunikationen och innefattar 

kommunikations-kanalerna som förmedlar fördelarna med produkten till konsumenterna. 

(Kotler et al. 2001, s. 97)

Priset är en av de kraftfullaste signalerna om produktens egenskaper. Priset är också det 

mest flexibla elementet i marknadsföringsmixen. Av de fyra P:na är priset de 

konkurrensmedel som med kort varsel kan ändras till skillnad från produkt, plats och 

påverkan. (Axelsson & Agndal 2005, s. 175) Det finns många olika sätt att bestämma ett 

pris, och en mängd faktorer att ta hänsyn till. De inre faktorerna som påverkar 

prissättningen utgörs av produktions/inköps pris, företagets strategi och organisatoriska 
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förhållanden. Yttre faktorer är marknaden, efterfrågan, konkurrens och andra faktorer i 

samhället som inte kan påverkas. Med utgångspunkt från marknadens förutsättningar kan 

man finna den bästa möjliga strategin till prisbeslut, (Lekvall & Wahlbin 2001, S.26).

3.2 Beslutsprocessen
Som har konstaterats så krävs en hel del underlag innan ett prisbeslut kan fattas. Priset är ett 

av det viktigaste konkurrensmedlen och kräver en hel del information och underlag innan 

prisbeslutet kan fattas. Ett vanligt sättet att betrakta marknadsföringen är att se 

marknadsföring som ett beslutsproblem. För att komma till en lösning av problemet har 

beslutsfattaren ett antal handlingsalternativ. Vilket av dessa som ska väljas beror dels på 

vilket mål företaget har , dels på vilken beslutssituation som råder. Beslutsfattaren ska 

teoretiskt sett välja det handlingsalternativ som ger den bästa måluppfyllelsen vid förväntat 

framtida utveckling. Den modell marknadsföraren utgår ifrån består i princip av mål, 

handlingsalternativ, och olika faktorer utanför beslutsfattarens kontroll. I konkret 

marknadsföringsarbete finns alltså faktorer och omständigheter som beslutsfattaren kan 

påverka, s.k. konkurrensmedel (produkt, pris, plats, påverkan) och omständigheter utanför 

beslutsfattarens kontroll, s.k. förutsättningar. Givet de förutsättningar som råder, är det 

marknadsförarnas uppgift att identifiera den uppsättning konkurrensmedel som ger önskad 

måluppfyllelse, (Axelsson & Agndal 2005, s 161).

3.3 Prissättning 
Kostnaden för att producera eller köpa in en vara sätter golvet för priset. Ett lägre pris än 

kostnaden innebär förlust på varan. På samma sätt sätter marknaden och efterfrågan taket 

på priset. Ett högre pris än konsumenter är villiga att betala drar ner försäljningen. Kotler 

menar att ett misstag som många företag gör är att sätta priset baserat på kostnaden, istället 

för att reflektera över marknaden och ta resten av marknadsföringsmixen i beaktning. 

Eftersom priset bara är en del i mixen så påverkas det av de andra variablerna. Om man 

exempelvis väljer en bra exponering och exklusiv distribution så krävs att man sätter ett 

högre pris. Sätts priset först av variablerna så baseras resterande variabler beroende av 

priset. (Kotler et al. 2001, s 572)
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Efter att strategin för produkten beslutats utifrån de fyra P:na ska det slutgiltiga priset sättas 

med hänsyn till de variabler som företaget tagit med i sina beräkningar.

Företag har många faktorer att ta hänsyn till när de bestämmer sin pris policy och prissätter 

sina varor. På små företag sätter ofta chefen det slutgiltiga priset, på större företag finns det 

ofta egna avdelningar som arbetar med prissättningen. Kotler hänvisar till sex beslutssteg 

som prissättningen bör byggas upp kring. (Kotler & Keller 2006 s. 437)

1. Välj mål för prissättning
2. Försök bedöma efterfrågan
3. Bedöma kostnader
4. Konkurrentanalys
5. Val av prissättningsmetod
6. Slutgiltigt prisbeslut

3.3.1 Välj mål för prissättningen

Företaget måste först bestämma hur de önskar positionera sina marknadserbjudanden. När 

målmarknad och marknadsposition är tydligt, så följer företaget de taktiska verktyg som 

marknadsföringsmixen innehåller ganska klart. Ju klarare målsättning ett företag har desto 

enklare blir prisbesluten. 

Ett företag kan sträva efter något av följande mål i sin prissättning:

 Överlevnad
 Kortsiktig vinstmaximering
 Maximal skumning
 Ledarskap i produktkvalité (priset tenderar att bli högt för att täcka höga kostnader 

inom produktion och FoU)
 Andra prismål för icke-vinstdrivande och offentliga organisationer, t.ex. att täcka 

kostnader helt eller delvis, att ta betalt efter betalningsförmåga etc.

3.3.2 Försök bedöma efterfrågan

Idén är att försöka fastställa efterfrågekurvans utseende och göra en prognos på tänkt 

efterfrågan. Varje pris leder till olika nivåer av efterfrågan, därav har priset olika påverkan 

på företagets marknadsföringsmål. I normala fall har efterfrågan och pris omkastat 

relaterade till varandra. Ju högre pris ju lägre efterfrågan, om priset är för högt, sjunker 

graden av efterfrågan.
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3.3.3 Bedöma kostnader

Efterfrågan sätter de pristak ett företag kan ha för sin produkt, kostnaden sätter golvet. 

Företaget vill sätta ett pris som täcker deras produktionskostnad, distributionskostnad och 

säljkostnad. Företaget vill även ha en del återbäring för deras ansträngningar och risk som 

kommer i och med produktens existens. 

3.3.4 Konkurrentanalys

Företaget måste räkna med och analysera konkurrenternas priser, anseende erbjudanden 

och övriga aktiviteter vid sin egen prissättning. Efter den analysen kan företaget besluta om 

de ska ha ett högre pris, samma pris eller ett lägre pris än konkurrenterna.

3.3.5 Val av prissättningsmetod

Givet ovan tre K, Kunders efterfrågan, Kostnader i samband med produkten och gjord 

Konkurrensanalys, är företaget redo att välja ett slutgiltigt pris. Kostnaden är golvet och 

kundens efterfrågan är taket. Företaget väljer en prismetod som inkluderar en eller fler av 

dessa tre K i beräkningen. Kotler beskriver sju olika prissättningsmetoder:

3.3.5.1 Påslagsmetoden (Cost-plus)

Denna prissättningsmetod innebär att det läggs på ett standardpåslag på produktens 

kostnader. Man lägger t.ex. på en viss procent, eller antal kronor på inköpskostnaden, 

vilket kallas procentpåslag respektive kronpåslag. Denna metod bortser från 

konkurrenterna och efterfrågan, därav är inte detta den optimala prissättningsmetoden.

3.3.5.2 Resultatplanering och vinstmålprissättning 

Om man väljer prissättningsmetod som är baserad på vinst så sätts priset utefter hur hög 

avkastning företaget vill ha på deras investeringar.

3.3.5.3 Kundens upplevda nytta

Fler och fler företag baserar sitt pris på kundens upplevda värde. Denna metod innebär 

att företaget skall leverera mer värde än kunden förväntat sig och visa det för potentiella 

kunder.
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3.3.5.4 Mervärdes prissättning

Denna prissättning innebär att företaget försöker att skaffa sig lojala kunder genom att 

sätta ett relativt lågt pris för högkvalitativa produkter. 

3.3.5.5 Konkurrensbaserad prissättning

Vid en konkurrensprissättning baserar företaget sina priser på konkurrenternas. Dessa 

företag följer marknadsledarnas priser, när marknadsledarna ändrar priset gör även 

företaget det.

3.3.5.6 Anbudsprissättning

Denna prissättningsmetod har blivit populärt i och med Internets utveckling. Det finns 

många olika auktionsmetoder.

3.3.5.7 Gruppriser

Människor kan nu även genom Internets globala öppnanden köpa till lägre priser. T.ex 

Letsbuyit.

3.3.6 Slutgiltigt prisbeslut

Prismetoderna begränsar frekvensen från vilket företaget måste välja sitt slutgiltiga pris. I 

detta slutgiltiga val måste företagen ta hänsyn till fler ytterligare faktorer t.ex. psykologiska 

faktorer som ett pris på 99.90 kr istället för 100 kr.

3.4 Prissättning en modell
Det finns flera överväganden som är relevanta att göra när man försöker fastställa priset på 

en produkt. Ett sätt är att göra en marknadsanalys för att se vad marknadens aktörer är 

villiga att betala med hänsyn till konkurrenternas prissättning av liknande produkter och 

tillgången på substitut. En annan möjlighet är att utgå från kostnaderna, dvs. vad det kostar 

att producera varan eller tjänsten. En tredje möjlighet är att utgå från värdet för kunden. 

Detta är sannolikt de viktigaste grundprinciperna. (Axelsson & Agndal 2005, s. 176) Var 

priset slutligen hamnar beror till stor del på dessa faktorer. Priset kommer att ligga nära 

produktionskostnaden i de fall då kundens alternativsituation är god, dvs. då det finns ett 

flertal alternativa leverantörer eller alternativa produkter som fyller motsvarande funktion. 

För nya produkter och då det inte finns många alternativ, blir utgångspunkten helt naturligt 
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att att försöka bedöma värdet för kunden av en viss produkt. Kostnader, värde och 

konkurrens är alltså tre viktiga faktorer, men de är inte heltäckande för att förklara och 

bedöma lämpliga priser. Det kan t.ex. vara så att en viss vara skulle vara av stort värde för 

en viss kund, vilket skulle motivera ett högt pris. Men omständigheterna i kundens liv t.ex. 

kundens finansiella situation, kan vara sådan att värdet inte har någon större betydelse, 

kunden kan helt enkelt inte betala. Det kan också inträffa att leverantören på sikt inte vill 

riskera en svårare konkurrenssituation och vill därav hålla priset lågt för att inte locka in 

nya aktörer. Den faktiska prisnivån blir därför beroende av den specifika situationen som 

föreligger på marknaden och även företagets olika strategiska mål. (Axelsson & Agndal 

2005, s. 176)

3.5 Prisets betydelse
Priset på en produkt utgör en av alla signaler och intryck som konsumenten får för att bilda 

sig en uppfattning om varan. Utifrån produktens form, storlek, färg, smak och pris bildar 

köparen en uppfattning om värdet, och priset är en viktig del. Många konsumenter 

använder priset som en indikator för kvalitén och för lågt pris kan signalera dålig kvalitet. 

Hur mycket priset betyder för konsumenten beror på en mängd faktorer. För en person som 

är på en ny marknad, d v s som inte köpt varan förut, betyder priset mycket.  Beroende på 

hur involverad en köpare är i produkten, vilken målgrupp det rör sig om, vilken risk 

konsumenten är villig att ta samt produktens komplexitet är faktorer som påverkar hur 

mycket priset avgör i beslutsprocessen. Dessa faktorer bör försäljaren och marknadsföraren 

reflektera över innan de sätter pris. ( Fill 2002, s. 461).

3.5.1 Priselasticitet

När priset på en vara förändras, ändras också i de flesta fall efterfrågan. Om kunders 

efterfråga inte minskar i samma utsträckning som priset ökar, är varan prisokänslig. Man 

säger att varan har en låg priselasticitet. I de fall där efterfrågan sjunker procentuellt mer än 

priset höjs, är varan priskänslig, den har hög priselasticitet. (Kotler & Keller 2006 s. 440)
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3.6 Teoretisk referensram 
Den beroende variabeln i uppsatsen är butikens försäljning av ekologiska varor. Den 

oberoende variabeln är de prisbeslut och prissättningsmetod butiken tillämpar på 

ekologiska varor. Kotler beskriver i marknadsföringsmixen prisets betydelse som en av 

flera komponenter i marknadsföringen av en vara. Han redogör även för många andra 

variabler att ta hänsyn till och kombinationer av dessa att basera priset på. Konkurrens, 

kundens efterfrågan och kostnaden för varan är variabler som har en stor betydelse för det 

slutgiltiga prisbeslutet. Axelsson & Agndal skriver liksom Kotler att det är många olika 

faktorer att ta hänsyn till innan ett pris fastställs. De beskriver marknadsanalys som ett sätt 

för att analysera konkurrenternas priser. De ser även möjligheten att prissättningen utgår

från kostnaderna att producera varan. En tredje möjlighet enligt Axellson & Agndal är att i 

prissättningen utgå från värdet för kunden. (Axelsson & Agndal 2005, s. 176) Att fastställa 

det slutgiltiga priset kan till stor del ses som en beslutsprocess som består av många olika 

steg. Kotler hänvisar till sex beslutssteg för prissättning, butikens mål för prissättningen, 

bedöma efterfrågan, kostnaderna, konkurrentanalys, val av prissättningsmetod och till sist 

efter alla dessa steg kommer butikens slutgiltiga prisbeslut. Dessa sex steg måste företagen, 

enligt Kotler, ta hänsyn till innan de fastställer det slutgiltiga priset. Det är viktigt för 

efterfrågan att rätt pris sätts på butikens varor, priset på en produkt utgör en av alla signaler 

och intryck som konsumenten får för att bilda sig en uppfattning om varan. ( Fill 2002, s. 

461) Ur butikens synvinkel är prisgolvet för en produkt kostnaden att producera eller köpa 

in en vara, annars innebär priset en förlust på varan. Det är marknaden och efterfrågan som 

sätter taket på priset, ett högre pris än efterfrågan drar ner försäljningen. Kotler menar att 

ett misstag som många företag gör är att sätta priset baserat på kostnaden, istället för att 

reflektera över marknaden och ta resten av marknadsföringsmixen i beaktning. (Kotler et al. 

2001, s 572)
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4 Empiri

4.1 Ekologiska varor kostar mer
Konsumentverket har 2005 utfört och sammanställt en undersökning för att kartlägga 

utbudet av och prisskillnaderna mellan ekologiska och konventionella varor i några av våra 

vanligaste livsmedelsbutiker. 

Grönsaker Ekologisk (kr/kg) Konventionellt(kr/kg) Prisskillnad i kr och %
Morötter 16.90 9.90 7 kr = 71% dyrare
Gul lök 16.90 12.90 4 kr = 31% dyrare
Vitkål 14.90 5.90 9 kr = 153% dyrare
Paprika grön/röd/gul 69.00 24.90 44 kr = 177% dyrare
Gurka 34.90 19.90 15kr = 75% dyrare
Squash 29.90 19.90 10 kr = 50% dyrare
Aubergin 69.00 24.90 44 kr = 177% dyrare
Champinjoner 79.00 79.00 Ingen skillnad
Avokado 14.90 styck 6.90 styck 8 kr = 116% dyrare
Vitlök 10.90 styck 6.90 styck 4 kr = 58% dyrare

Fryst hackad spenat 45.80 29.30 17.50 kr = 56% dyrare
Frysta haricots verts 53.00 41.80 11 kr = 27% dyrare
Frysta ärtor 19.40 23.70 4 kr = 18% billigare
Frysta ärtor och morötter 19.40 17.90 1.50 kr = 8% dyrare
Fryst grönsaksblandning 55.00 17.90 37 kr = 207% dyrare
Fryst klyftpotatis 26.00 25.50 0.5 kr = 2% dyrare
Fryst pommes stripps 16.90 17.70 1 kr = 5% billigare
Fryst pommes frites 15.90 13.70 2 kr = 16% dyrare
Kött Ekologisk (kr/kg) Konventionell kr/kg) Prisskillnad i kr och %
Isterband 75.50 65.00 10.5 kr = 16% dyrare
Köttbullar 67.14 55.70 11.4 kr = 20% dyrare
Grillkorv 43.80 33.80 10 kr = 30% dyrare
Falukorv 55.00 34.90 20.1 kr = 58% dyrare
Prinskorv 105.00 56.70 48.3 kr = 85% dyrare
Chorizo 111.00 76.30 34.7 kr = 45% dyrare
Rökt skinka 145.00 105.00 40 kr = 38% dyrare
Lövbiff 149.00 129.00 20 kr = 16% dyrare
Grytbitar 95.00 79.00 16 kr = 20% dyrare
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Mejeriprodukter, ägg, olja Ekologisk (kr/kg) Konventionell (kr/kg) Prisskillnad i kr och %
Lättmjölk 7.65 6.70 1 kr = 14% dyrare
Mellanmjölk 7.85 6.77 1.1 kr = 16% dyrare
Standardmjölk 8.05 7.10 1 kr = 13% dyrare
Vispgrädde 34.33 30.67 3.7 kr = 12% dyrare
Filmjölk 3% 10.50 8.10 2.4 kr = 30% dyrare
Yoggi original 20.15 18.20 2 kr = 11% dyrare

Ost (mild hushåll) 82.90 73.50 9.4 = 13% dyrare
Fårost 153.50 117.50 36 kr = 31% dyrare
Smör 68.40 55.80 12.6 kr = 23% dyrare
Bregott 80% 70.00 47.80 22.2 kr = 46% dyrare
Rapsolja (kr/l) 51.40 41.00 10.4 kr = 25% dyrare
Olivolja 150.00 106.00 44 kr = 42% dyrare
Ägg, 6 st 15.50 12.20 3.3 kr = 27% dyrare

Det finns fler typer av varor som har kartlagts av konsumentverket, detta är endast ett urval 

ur undersökningen. Resultatet från prisundersökningen visar att prisskillnaden mellan vissa 

livsmedel var mycket högt, exempelvis priset för ekologiskt producerade frysta grönsaker 

var drygt 200% högre än dess konventionella motsvarighet. Till skillnad från de livsmedel 

med en mycket stor prisskillnad fanns det för t.ex. champinjoner ingen prisskillnad alls. 

Generellt sett är dock de ekologiskt producerade livsmedlen dyrare, 

(www.konsumentverket.se).

4.2 Mer priskänsliga för ekologiska varor
Vanans makt är stor när det handlar om inköp av mat. Enligt Stefan Edman, miljödebattör,

så är de en av anledningarna till att ekologiska livsmedel har svårt att få genomslag. 

Konsumenter är väldigt priskänsliga vid inköp av livsmedel, och eftersom ekologiska 

livsmedel ofta är dyrare är det också en bidragande faktor till att efterfrågan på dessa varor 

är lögre (SOU 2005:51). Mat betraktas som en priskänslig marknad, men vissa livsmedel är 

oumbärliga och påverkas i liten utsträckning av priset, salt är ett sådant exempel. Det är de 

minst livsnödvändiga livsmedel som är mest priskänsliga. En ekologisk vara är något 

konsumenten kan vara utan och kan betraktas som den konventionella motsvarigheten med 

undantaget att den kan upplevas ha ett högre värde för vissa. Dvs. den ekologiska varan kan 
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upplevas som en högkvalitativ produkt, därav mer priskänsligt. De livsmedel som är utöver 

de basala kvaliteterna som mättnadskänsla och tillförsel av näring är inte livsnödvändigt 

och därför mer priskänsligt. Efterfrågan på en vara påverkas förutom dess pris, även av 

priset på andra varor. Om höjt pris på en annan vara leder till ökad efterfråga på varan sägs 

varorna vara substitut, de är utbytbara som t.ex. ett ekologiskt alternativ som substitut till 

en konventionell vara. Om höjt pris på annan vara gör att efterfrågan sjunker kallas de för 

komplement, som t ex chips och dipp. (Rapport 2001:1)

4.3 Coop 
Coop Sverige är ett dotterbolag till Coop Norden, en ledande dagligvaruaktör som ägs av 

konsumentkooperationerna i Sverige, Danmark och Norge. I Sverige omsatte Coop 26 

miljarder kronor under 2005 och hade 10 000 anställda (www.coopnorden.com).

Priserna i Coops olika kedjor bestäms centralt. Färskvarornas priser justeras en gång per 

vecka.  När det gäller ekologiska varor utgår priset från den konventionella motsvarigheten. 

De konventionella varorna har ett procentpåslag som beror på varugrupp. Det rör sig ofta 

om runt 20 procent, men beror sedan på vilken typ av livsmedel som prissätts. För vissa 

varor är priset sedan tidigare kännt av många och konsumenten jämför medvetet dessa 

produkter med konkurrenternas priser. Exempel på sådana varor är kaffe, mjölk och blöjor. 

Folk vet ungefär vad det ska kosta och de är även medvetna om när det är billigt, dessa 

varor måste ha ett lågt pris. Butikerna har istället ett högre procentuellt påslag på de varor 

som folk köper mer sällan, exempelvis mango och passionsfrukt. När en ekologisk artikel 

ska få sitt pris jämförs den alltså med den icke ekologiska vara som motsvarar bäst i t.ex. 

kvalitet och storlek. De antal kronor Coop har i marginal på den konventionella varan utgör 

det kronpåslag som läggs på den ekologiska varan. Med andra ord så har Coop kronpåslag 

på alla ekologiska varor. I kombination ser Coop också till konkurrenternas prissättning för 

att inte hamna för högt. Av principskäl anpassar de dock inte ett pris åt andra hållet. Det 

ekologiska sortimentet hos Coop är en stor del av deras profil. Det förekommer att de inte 

har någon marginal alls på vissa ekologiska varor. I vissa kampanjer kan medlemsförmånen 
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göra att marginalen går förlorad. Det handlar i dessa fall oftast om kända varor som 

används som lockvaror. En del artiklar har även vid vissa tillfällen sålts med förlust, det 

kan handla om barnmatsburkar och kött, som ofta är dyrt att köpa in.   

Coop arbetar kontinuerligt med sin marknadsföring av de ekologiska sortimentet. De 

utreder och tar del av undersökningar angående hur konsumtionsmönstret ser ut för dem 

som handlar ekologiskt. Dessa konsumenter kan indelas i olika grupper, och Coops 

organisation arbetar aktivt med frågan om vilka de ska fokusera på. Enligt undersökningar 

gjorda av konsumentverket kan konsumenterna delas in i fyra grupper beträffande mönstret 

hur de konsumerar ekologiska varor. En grupp köper aldrig ekologiska varor, en grupp 

köper alltid ekologiska varor, om det alternativet finns. Coop kallar den sistnämnda 

gruppen för ”dem som tagit ställning”. Det återstår sedan två grupper med konsumenter 

som köper ekologiskt vid vissa tillfällen, dessa grupper delas in beroende på priskänslighet 

och hur deras konsumtionsmönster ser ut. Coop fokuserar på de två grupper som befinner 

sig i mitten, dem som köper ekologiskt ibland. Av de konsumenter som någon gång väljer 

att köpa ekologiskt, står 25 procent för 70 procent av all ekologisk konsumtion. Dvs. en 

liten grupp står för större delen av konsumtionen. 

Utbudet av grönsaker och frukt kan ibland vara ett problem. Det händer inte alltför sällan 

att exempelvis ekologisk potatis eller lök, tar slut. Priset anpassas inte alls efter detta, utan 

skulle i många fall kunna höjas, men hålls till den princip om kronpåslag, motsvarande 

konventionella varor, som är Coops motto.

(Mikael Robertsson, ansvarig ekologiskt sortiment, Coop, Intervju 27 mars 2007, muntlig 

källa).

4.4 Hemköp 
Hemköp ägs av koncernen Axfood och består av cirka 170 butiker i Sverige. Axfood äger 

också kedjorna Willys, Tempo och Närlivs. Axfood förhandlar fram sortimentet, men 
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kedjorna tar därefter själva det slutgiltiga prisbeslutet. Hemköp bestämmer alla priser 

centralt och skickar ut till butikerna via datasystem.

Hemköp utgår i första hand från sina kostnader när de sätter sina priser. Inköpspriset och 

kostnaden att leverera varorna till butikerna ska täckas. Den marginal som läggs på är 

beroende av varugrupp. I varugrupperna skiljer man inte de ekologiska varorna från andra 

varor, utan en grupp kan t.ex. vara frukt och grönt. Det är traditionellt sett varutypen som 

styr vilken marginal man kan hålla, alltså inte efterfrågan. Konkurrenternas priser har stor 

inverkan på det slutgiltiga priset. Informationsansvarig på Hemköp uttryckte att deras priser 

baseras på de priser som finns på marknaden. I de här avseendet råder samma princip för 

ekologiska som för andra varor. 

Leverantörerna för ekologiskt och konventionellt sortiment hanteras på samma sätt. 

Förhandling och prisinformation sker på lika villkor och ingen annorlunda arbetsprocess 

krävs för den ekologiska delen av utbudet. Inte heller butikshanteringen av de ekologiska 

varorna kräver mer tid eller extra sysslor. I prissättningen och marknadsföringen av det 

ekologiska utbudet tar Hemköp ingen hänsyn till någon speciell målgrupp. Framtidens 

upplägg av de ekologiska sortimentet diskuteras men är ingen aspekt som påverkar i 

dagsläget. Den marginal som läggs på inköpspriset kan vara antingen i procent eller i 

kronor. Vilken marginal som används skiftar från fall till fall, det är inga generella riktlinjer 

som följs. (Kristina Pettersson, informationsansvarig, Hemköp, intervju 29 mars 2007, 

muntlig källa). 

4.5 ICA
ICA bildades 1917 som en inköpscentral med visionen att enskilda handlare ska kunna gå 

ihop för gemensamma inköp, butiksetableringar och marknadsföring. 

Idag är ICA-koncernen ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna 

och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. Under 2006 omsatte ICA-

koncernen 67 395 miljoner kronor och totalt antal anställda var 11 698, exklusive 

butiksanställda i de handlarägda butikerna. (www.ica.se)
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Butikerna ute i landet har alltså en privat ägare som köper in många av sina artiklar från 

ICA koncernen. Konsumentpriserna bestäms inte centralt av koncernen utan sätts av 

ansvariga i butiken. ICA förser butikerna med riktlinjer och rekommendationer för vad 

butiksägaren bör eftersträva, bl.a. gällande sortiment och kvalitet. De butiker som valt att få 

rekommendationer angående prissättning får en gång i månaden varupriser genom en 

elektronisk fil. Filen innehåller inte ett visst påslag, utan ett specifikt pris för varje artikel. 

Dock innehåller riktlinjerna inga prispåslag för ekologiska produkter. 

Rekommendationerna ger prisförslag på varor som kommer från ICA, dvs inte 

nödvändigtvis för alla varor i butiken eftersom handlarna också kan få leveranser från andra 

leverantörer än ICAs egna lager. Den aktuella filen är inget som är offentligt. (Nils 

Pettersson, prisprofil, ICA,13 april 2007, telefonintervju, muntlig källa).

4.5.1 ICA Supermarket Sundbyberg

Det finns fyra olika storlekar på ICA butiker, ICA Supermarket är den näst minsta.

I de större butikerna är det ofta en anställd som är ansvarig för prissättningen på en viss 

avdelning. ICA Supermarket i Sundbyberg ägs av Garth Shapiro som själv är med och 

beslutar om priset på butikens varor. Prissättningen följer inga särskilda principer, ett 

påslag i procent är det vanligaste, men vilken procentsats är svårt för ägaren att säga. Ofta 

rör det sig om 20 procent, det är beroende av varutyp och vana. Garth tar inte ICAs 

riktlinjer på pris i beaktning, hans prisbeslut baseras ofta på vanemönster.

Här accepteras en lägre marginal på ekologiska varor än på de konventionella. Ofta är den 

mellan fem och tio procent lägre på det ekologiska sortimentet. Vilket pris det slutligen 

landar på är naturligtvis väldigt säsongsbetonat, men har mycket att göra med 

konkurrenternas priser. Garth hävdar att han helt enkelt känner om påslaget som gjorts blir 

för mycket, och han sänker därefter till ett mer rimligt pris. I vissa fall blir priset på en vara 

utan marginal, ett exempel på det är välling. 

Garth säger att han inte tror de ekologiska varorna har mer särkostnader än de andra 

artiklarna. Ekologisk frukt och grönt är t.ex. redan förpackat när det kommer till butiken, 

och hanteras på samma sätt som de konventionella varorna. Det är ingen specifik målgrupp 
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ICA Supermarket i Sundbyberg satsar på eller försöker få ut marknadsföringen till, 

sortimentet är ett konkurrensmedel i sig, menar Garth.

(Garth Shapiro, butiksägare, ICA Supermarket, 12 april 2007, intervju, muntlig källa)

4.5.2 ICA Stormarknad Nacka

ICA Stormarknad är den största sortens ICA affär. Här säljs förutom livsmedel, kläder och 

böcker mm. Priserna som affärerna frivilligt får rekommenderat från ICA koncernen skiljer 

sig mellan vilken typ av butik det är. ICA Stormarknad i Nacka har ett kronpåslag för de 

ekologiska varorna som utgår ifrån en viss marginal i procent på varje konventionell artikel. 

Samtidigt måste hänsyn tas till konkurrenternas priser, och påslaget i procent är som regel 

lägre för de ekologiska varorna än de andra. Det är ingen tydlig särhantering eller extra tid 

som krävs för de ekologiska varorna. Sortimentet är utarbetat både efter lönsamhet och 

efter marknaden. En del ekologiska varor säljer väldigt bra, medan andra går sämre men är 

ändå en självklar del i utbudet. I Nacka använder de ICAs rekommendationer som en av 

riktlinjerna att ta hänsyn till, men inte för att strikt följa. 

(Thomas Jansson, avdelningschef, ICA Stormarknad, 13 april 2007, intervju, muntlig källa)

4.5.3 ICA Nära Hornsgatan

ICA nära på Hornsgatan är en liten butik med ett smalt sortiment, och ett förhållandevis 

litet utbud av ekologiska varor. Butikens prisansvariga sätter priset efter ICAs 

rekommendationer så långt de kan. Frukt och grönt prissätter de utan ICAs råd, de gör 

generellt ett påslag på 20 procent på alla dessa varor. De varorna där det finns 

rekommendationer gör att butikens egen personal inte behöver reflektera nämnvärt över 

konkurrenters priser. Butikens marknadsföring och konkurrenters priser är inget som 

påverkar prisbeslutet.  

(Henrik Gustafson, affärsbiträde, ICA Nära, 17 april 2007, intervju, muntlig källa)
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5 Analys
Kotlers sexstegsmodell ligger till grund för analysen. Enligt Kotler och liknande 

resonemang hos Axelsson & Agndal finns det tre K som ska vara med i beräkningarna 

innan det slutgiltiga prisbeslutet tas, Kostnad, Kundens efterfrågan och Konkurrenters 

prissättning. Butikerna tar i stor mån hänsyn till dessa faktorer innan de väljer sin 

prissättningsmetod och sätter slutgiltigt pris på de ekologiska varorna. Innan dessa faktorer 

kan komma med i beräkningen av priset måste butikens mål för prissättningen fastställas. 

Teorierna kring målsättningen innefattar att företaget först av allt måste bestämma hur de 

önskar positionera sitt utbud. Prisbeslutet blir enklare om målmarknad och 

marknadsposition är tydligt, ju klarare målsättning ett företag har desto enklare blir 

prisbesluten. 

Coop profilerar sig genom sitt stora utbud av ekologiska varor och strävar efter en 

marknadsledande position. ICA Supermarket i Sundbyberg använder sitt sortiment av 

ekologiska varor som ett konkurrensmedel. Det förefaller vara ett måste för stora butiker att 

ha ett ekologiskt sortiment idag men det har varit svårt i studien att få fram ett specifikt mål 

med butikernas prissättning. Naturligtvis vill butikerna sälja och tjäna pengar, men empirin 

har inte visat att de livsmedelsbutiker som medverkat i undersökningen har något specifikt 

mål med sin prissättning på de ekologiska produkterna. Det finns många aspekter inom 

ämnet, livsmedelskedjorna har exempelvis fått kritik för att de inte marknadsför och lyfter 

fram sitt ekologiska sortment. När Coop nu marknadsför sina ekologiska livsmedel 

framförs kritik mot att konsumenter tvingas betala för reklamen.

Ett av de tre K som Kotler har med som nummer två i beslutsprocessen är Kundens 

efterfrågan. För detta krävs det en efterfrågeanalys innan efterfrågan på ekologiska varor 

kan fastställas. Idén med analysen är att försöka fastställa efterfrågekurvans utseende och 

göra en prognos på tänkt efterfrågan. Teorierna visar att varje pris leder till olika nivåer av 

efterfråga, om priset är för högt, sjunker graden av efterfrågan. Fill hävdar att priset avgör 

mer för en konsument som är ny på en marknad, ( Fill 2002, s. 461 ). Ett problem som 

butiksinnehavare står inför när det gäller ekologiska varor är att de olika 
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konsumentsegmenten skiljer sig åt. För många är ekologiska varor fortfarande ett nytt 

område, något man sakta testar genom att förändra sina vanor. För de här konsumenterna är 

priset ofta helt avgörande i beslutet. För dem däremot som är involverade i varan betyder 

priset väldigt lite. Enligt konsumentverkets undersökning, som Coop tar hänsyn till, finns 

det ett kundsegment som är involverade i ekologiska varor. Efter vad som framgått ur 

empirin är det endast Coop som aktivt riktar sig till ett specifikt kundsegment för sina 

ekologiska varor. Coops prissättning tar hänsyn till vilken målgrupp företaget har i fokus. 

Hemköp analyserar inte marknaden aktivt. Det är möjligt att ICA centralt gör en 

marknadsanalys som de tar hänsyn till i sina rekommendationer av konventionella varor, 

men detta är inget som framgått från empirin. Kotler et al. (2001), hävdar att kundens 

efterfrågan utgör taket på priset. Enligt undersökningen förefaller snarare konkurrenternas 

priser utgöra taket, hur högt priserna kan sättas. Efterfrågan verkar styra sortimentet i 

butikerna, men inte priset. Snarare är det så att där efterfrågan är hög, exempelvis på varor 

som kaffe, ägg och mjölk, måste priserna hållas nere i och med att konsumenterna är 

prismedvetna här och benägna att jämföra dessa priser. 

Nummer tre i beslutsprocessen handlar om Kostnader. Teorier visar att företag vill sätta ett 

pris som täcker deras produktionskostnad, distributionskostnad och säljkostnad plus att de 

även vill ha återbäring för deras ansträngningar. Inköpspriset är en variabel som Coop 

hävdar inte påverkar deras priser på ekologiska varor. För övriga i undersökningen används 

inköpspriset i de flesta fall som en grund att utgå ifrån. Däremot fanns det fall där de 

ekologiska varorna användes som lockvaror och därmed prissattes utan marginal. Att det 

blir någon extra hanteringskostnad som behöver läggas på priset för ekologiska varor har 

inte visat sig i studien. Detta påvisar att de ekologiska varorna inte borde ha en högre 

marginal än icke ekologiska varor och särskiljas i prissättningsbeslutet. 

Nummer fyra att ta hänsyn till vid ett prissättningsbeslut är Konkurrenternas prissättning. 

Företaget måste räkna med och analysera konkurrenternas priser, anseende, erbjudanden 

och övriga aktiviteter vid sin egen prissättning. Vid prissättningsmetoden, 
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konkurrensprissättning, baserar företagen priserna på konkurrenternas prissättning. De som 

tillämpar konkurrensprissättning följer marknadsledarnas priser, när marknadsledarna 

ändrar priset följer företaget efter. Efter konkurrensanalysen kan företaget besluta om de 

ska ha ett högre pris, samma pris eller ett lägre pris än konkurrenterna. Majoriteten av 

studiens undersökta fall förefaller konkurrenters priser vara en faktor som påverkar det 

slutgiltiga priset, men är inte helt avgörande. Det är endast den lilla ICA butiken, ICA Nära 

på Hornsgatan, som ej tar hänsyn till konkurrenters prissättning innan de tar ett prisbeslut. 

Även i Coops fall där de har en fast princip om prissättningen, genom att jämföra en 

konventionell motsvarighet till den ekologiska produkten, kontrolleras att man inte hamnar 

över konkurrenters priser. Konkurrenters prissättning är i Coops fall endast ett sätt att inte 

hamna för högt i pris, detta innebär att när konkurrenterna ändrar priset följer Coop efter 

endast om konkurrenterna sänker priset, inte om det sker en prishöjning.

När alla ovan fyra faktorer är med i beräkningarna kan butikerna välja prissättningsmetod. 

De urval av butiker som har varit grund för denna studie använder påslagsmetoden när de 

prissätter ekologiska livsmedel. Denna prissättningsmetod innebär enligt teorierna att ett 

standardpåslag läggs på produktens kostnader. Efterfrågan sätter de pristak butikerna kan 

ha för sin produkt, inköpspriset sätter golvet. Tillämpningen av påslagsmetoden innebär 

oftast att en viss procent läggs på inköpskostnaden, i denna studie så använder butikerna sig 

utav både procentpåslag och kronpåslag. Påslagsmetoden bortser enligt teorierna från 

konkurrenterna och efterfrågan, men som har beskrivits ovan så har även dessa faktorer en 

stor roll i prissättningsbeslutet för undersökta butiker. 

De faktorer som påverkar det slutgiltiga prisbeslutet i de undersökta kedjorna återkommer, 

men följer inget klart och strategiskt mönster. Det som skiljer ICA från Hemköp och Coop 

är att de sistnämnda sätter sina priser centralt. Coop följer en princip om att jämföra en 

ekologisk vara med en motsvarande icke ekologisk. Hur man hittar kriterier för vilken vara 

som bäst motsvarar den ekologiska, då det ofta finns ett flertal märken torde vara en 

subjektiv, godtycklig tolkning. Prissättningen av de konventionella varorna, från vilka de 
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ekologiska varorna ska utgå ifrån, följer liksom i de andra kedjorna en traditionell 

procentsats beroende på varugrupp. Hemköps strategi föreföll lite oklar, detta trots att 

studiens underlag kommer från personer på Hemköps huvudkontor som var ansvariga utåt 

för informationen. Hemköp liksom de större ICA-butikerna sätter priset på de ekologiska 

varor på ett liknande sätt som de prissätter de icke ekologiska varorna. Dock ser de till att 

priset inte blir för högt, och håller helt enkelt en lägre marginal. Hur mycket lägre priset blir 

skiftar tydligen från fall till fall. ICA koncernen arbetar centralt med en 

prisrekommendation, men den rör endast ICAs egna sortiment. ICAs butiker har själva 

mandat att besluta om dess utbud i varje butik, därav finns det inte ett rekommenderat pris 

tillgängligt på alla varor som butiken säljer. På den mindre butiken ICA Nära görs ingen 

särbehandling av ekologiska varors prissättning. I prissättning på deras konventionella 

varor accepteras ICAs råd, och priset på de ekologiska varorna följer samma mönster. De 

flesta ekologiska produkter ingår inte i ICAs egna sortiment utan saknar centrala direktiv. 

Dessa produkter får därav ett procentpåslag efter samma princip som de konventionella 

varorna och får då ett ur konsumentsynpunkt högre pris än de icke ekologiska produkterna, 

eftersom inköpspriset oftast är högre. Att den lilla ICA butiken på Hornsgatan följde ett 

annat mönster är det kanske mest intressanta i undersökningen. Utifrån de ringa data vi har 

kan vi ana en tanke att det är de små butikerna runt om i landet som egentligen är målet för 

kritiken om oproportionerlig prissättning på ekologiska varor. Att följa de 

rekommendationer som centralt skickas ut innebär att butiken själv inte behöver ägna tid 

och energi åt faktorer att ta hänsyn till innan de prissätter sina varor. Priset är beslutat av en 

mer insatt central enhet som har undersökt och analyserat marknaden. Då är det förståeligt 

att priserna på de varor som inte har rekommendationer, de ekologiska varorna, får ett lika 

stort procentpåslag. 

Om det stämmer som Jörgensen hävdar att konsumenter generellt är mer priskänsliga för 

ekologiska varor än andra, så blir det lätt att förstå varför ekologiska produkters försäljning 

går trögt på marknaden. De ekologiska varorna säljs de facto oftast till ett högre pris.
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6 Resultat
Prissättningen av ekologiska varor följer ett ojämnt mönster. Alla livsmedleskedjor i 

undersökningen använder sig utan påslagsmetoden som prissättningsmetod. Dock varierar 

tillämpningen av prissättningsmetoden mellan de olika butikerna. Coop följer en strikt 

princip om kronpåslag som motsvarar marginalen på deras konventionella varor, de tar 

även hänsyn till konkurrenters prissättning och vilken målgrupp företaget har i fokus. 

Hemköp använder både kron och procentpåslag och baserar priset till stor del på inköpspris 

och konkurrenternas priser. ICAs butiker prissätter på skilda sätt i och med att priserna inte 

sätts centralt. Prissättningsmetoden är densamma som för de andra kedjorna men i och med 

att ICA endast har centrala riktpriser så skiljer sig priserna mellan ICAs butiker mycket mer 

jämfört med Coop och Hemköp. Prisbesluten baseras även i ICAs fall på konkurrenternas 

priser och inköpspriser. Alla undersökta fall, med undantag av ICA Nära Hornsgatan, visar 

att prissättningen på det ekologiska sortimentet särbehandlas från det konventionella.

7 Slutsats
Syftet med uppsatsen var att analysera vilken prissättningsmetod som används och vilka 

faktorer som påverkar prissättningen av ekologiska varor hos ICA, Hemköp och Coop. 

Den kvalitativa undersökningen pekar på att det för kedjorna Hemköp och Coop, samt på 

de större ICA butikerna är viktigt att marginalen på ekologiska varor i kronor inte blir 

mycket större än på de konventionella varorna, vilket innebär att det accepteras en lägre 

procentuell marginal på de ekologiska varorna. På den mindre butiken ICA Nära däremot, 

görs ingen särbehandling av ekologiska varors prissättning jämfört med konventionella.

Konkurrenternas priser är av stor vikt, de påverkar prissättningen i den meningen att 

priserna inte ska vara märkbart högre än konkurrenternas. 

Vilken målgrupp man fokuserar på påverkar endast Coops priser, då de försöker profilera 

sig till ett visst segment. Coop utgår ifrån en icke ekologisk vara vilken motsvarar den 

ekologiska varan som ska prissättas, och gör ett likt kronpåslag. 

Utbudet av ekologiska frukter och grönsaker på marknaden kan variera kraftigt, men 

påverkar enligt undersökningen inte priset.
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ICA-butikernas handlare sätter sina priser själva. Detta gör att priser varierar mellan de 

olika ICA butikerna. Vid prissättningen på deras konventionella varor accepteras ICAs råd. 

Eftersom de flesta ekologiska produkterna inte ingår i ICAs egna sortiment saknar de 

centrala direktiv och får därav ett procentpåslag efter samma princip som de konventionella 

varorna. Detta gör att marginalen blir högre för de ekologiska alternativen.

Efterfrågan verkar direkt påverka vilket sortiment butiken ska hålla, men efterfrågan 

påverkar inte priset. Stiger efterfrågan, så hålls priset nere av andra orsaker. Även tradition 

och vana ser ut att påverka prissättningen. 

Det skulle vara intressant att följa en studie som berör på vilket sätt ekologiska varor skulle 

kunna få ett kraftigare genomslag. I och med att det för många länge varit en ny marknad, 

kanske en subventionering av moms hade lett till lägre priser och gjort att fler konsumenter 

valde ekologiska alternativ. Därefter kunde volymerna förmodligen bli större och priserna 

skulle möjligtvis senare kunna ligga i linje med de konventionella varorna utan 

subventionering. 
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8 Kritisk granskning
I de intervjuer som genomförts för uppsatsen har alla frågor varit öppna. Det innebär bl.a. 

att samtalen är flexibla och utvecklar sig till resonemang där nya ämnen och frågor kommer 

upp som påverkar intervjun. Av den anledningen har inte alla intervjuade personer haft 

samma möjlighet att svara på de frågor som ställts, eftersom några har varit följdfrågor. En 

nackdel med intervjuer är att respondenten kan påverkas av personen som ställer frågorna. 

Den empiri som samlats in till uppsatsen kan även ha påverkats och vinklats av hur 

företagen vill framstå, eftersom det rör sig om för dem känsliga och aktuella frågor. Svaren 

tolkas och formuleras lite annorlunda i skriftspråk, vilket också kan påverka resultatet. 

Det är inte givet att det är rätt personer som besvarat frågorna. Coop och Hemköp har 

rekommenderat aktuella personer, det innebär att informationen har sammanställts utifrån 

dessa specifika personer, inte nödvändigtvis att intervjuerna har skett med de personer som 

är mest insatta i prissättningsbeslutet. 

Något som hindrat ett mer tillförlitligt resultat har varit oviljan att ge ut kedjornas 

inköpspriser. Den informationen hade kunnat ge uppsatsen en bättre bild av problematiken 

med prissättningen. Med information angående inköpspriserna skulle det vara möjligt att 

objektivt tolka siffrorna i hur prissättningen faktiskt ligger till, och vilka marginaler 

butikerna egentligen har på de olika livsmedlen. 

Eftersom författarna gjort ett subjektivt urval anses reliabiliteten vara låg och resultatet går 

inte att generalisera. Resultatet vid en ny undersökning kanske inte blir detsamma som i 

denna undersökning. Författarna anser att validiteten i uppsatsen är relativt hög då de 

intervjuade bör ha god kunskap inom det berörda ämnesområdet. 
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