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SAMMANFATTNING 
 

Det oligopolartade systemet som rådde inom livsmedelsbranschen i Sverige har på senare år 

avtagit. Konkurrensen på marknaden har kommit att bli allt högre då möjligheten för nya 

aktörer att etablera sig på den svenska marknaden ökat. Livsmedelsbranschen präglas idag 

bland annat av de utländska aktörerna, Lidl och Netto, som har trätt in på marknaden för att 

erbjuda det svenska folket ett billigare sortiment. I takt med den ökande rivaliteten på 

marknaden gynnas konsumenterna som erhåller fler valmöjligheter och har därmed en stor 

makt över de konkurrerande företagen som allteftersom tvingas anpassa sig till den rådande 

situationen genom att bland annat sänka sina priser. Exempelvis har ICA tagit till sig dessa 

åtgärder för att inte förlora marknadsandelar.  

 

Syftet med denna uppsats är att få en insyn på hur pass konkurrenskraftig 

lågprislivsmedelsbutiker är . Detta görs utifrån en granskning av nuläget för lågprisbutikerna, 

införskaffandet av konkurrensfördelar samt lokalisering av vilka faktorer som är viktiga vid 

användning av en lågprisstrategi.   

 

För att kunna besvara syftet har ett urval av teorier skett som sedan sammankopplats för att 

kunna analysera det empiriska materialet som samlats in. Studien sker i form av en kvalitativ 

fallstudie.  

 

Slutsatserna blev att lågprisbutikernas existens grundar sig till stor del på det stabila 

introduktionsstatdiet som de har. De börjar sitt ”liv” i ett tryggt läge och därefter jobbar de 

hårt med att reducera kostnader på olika håll. För att inte bli utkonkurrerade måste 

produkterna som lågprisbutikerna erbjuder vara billigare än vad de traditionella erbjuder, 

vidare måste produkterna inneha samma kvalitet som de traditionella butikerna har.  

Ytterligare en slutsats är ett företags image som bör vara stark för att sälja hos kunderna. 

Kundernas uppfattningar av företaget är ytterst viktigt hos lågprisföretag som alltid måste stå i 

beredskap till försvar mot eventuellt kritik. 

. 

 
 

 



   

 

 
 
 
SUMMARY 
 
 
The Swedish oligopoly system that prevailed within the provision-industry has during the 

latest years subsided. The competition on the market has increased when new participants 

were given the opportunity to enter the Swedish market.  Today the provision-industry is 

characterized by different foreign participants. Among these new participants one can find 

Lidl and Netto, who have entered the market enable to provide the Swedish people with an 

inexpensive range of products. In pace with the growing rivalry the benefits favor the 

consumers whom are being given several options to choose between. This gives the 

consumers a great power to control the companies whom are being forced to adjust to the 

prevailing situation. Due to the entries of new participators traditional companies such as ICA 

have compulsory lowered their price tags enable to not loose market shares.   

 

The purpose with this essay is to obtain a view over how competitive a low-price-grocersstore 

is. To achieve the above an illustration of the current situation for low-price-grocerstores will 

be studied together with how they obtain competitive advantages. Further on we will try to 

locate which factors are essential when using a low-price-strategy.  

 

Enable to answer the purpose of the essay we have chosen a selection of theories which have 

been connected to one and other. This gives us a tool to analyze the empirical material that 

has been collected.     

 

The conclusion was that low-price-stores exist to a certain extent due to the stabile 

introduction stage that they posses.  They start in a secure position and afterwards work hard 

in cost reduction. To assure the risk of being competed out the products they provide have to 

be cheaper than the ones the traditional stores offer. In hence the products have to posses the 

same quality as the traditional stores have if they want the costumers to choose them. An 

additional conclusion is that company’s image ought to be strong enable to sell their concept 

to the costumers. The costumers opinions of the company is farthest out important and 

consequently the company has to be prepared to defend them selves in any possible criticism.    
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1.  INLEDNING 
För att inleda uppsatsen presenteras först en kort bakgrund av dagligvaruhandeln med 

tyngdpunkten placerad på lågprislivsmedelsbutiker, detta leder vidare till problembakgrund 

som mynnar ut till att presentera vårt problem uppföljt av syftet. 

 

 

   1.1  Bakgrund 
I nuläget råder ett stort utbud av livsmedelsbutiker som konkurrerar mot varandra. Dagligen 

öppnar nya butiker sina dörrar för kunder världen runt. Med den hårda konkurrensen är det 

nödvändigt, för att kunna överleva, att differentiera sig från mängden. Företag väljer olika sätt 

att positionera sig gentemot sina konkurrenter. Det finns ett flertal sätt att skilja sig varav ett 

av dem är prisdifferentiering, detta genom att försöka locka till sig kunder genom att erbjuda 

lägre priser.  

   Tidigare fanns det inga livsmedelsaffärer i Sverige där man kunde köpa livsmedel till ett 

lågt pris. Visserligen har det länge funnits butiker som Rusta, ÖB, Butik Eden, Saker och 

Ting samt det stora lågprisparadiset i Småland. Men de ovannämnda butikernas inriktning har 

i första hand varit inom detaljhandel. På senare tid har det vuxit fram en stor marknad inom 

dagligvaruhandel med lågt pris och flera utländska företag har etablerat sig på den svenska 

marknaden. Det tyska Lidl, som är känt sedan länge i hela Europa slog upp sina dörrar i 

Sverige 2003 och det danska företaget Netto öppnade sina dörrar för kunder under 2002 i 

Sverige samt 2004 i Stockholm.   

   1992 uppgick antalet lågprisbutiker i Sverige till cirka 160 stycken vilket motsvarade en 

sammanlagd dagligvaruomsättning på 6,5 miljarder och en marknadsandel på 4-5 procent. 

Lågprisbutikerna befann sig dock fortfarande i en introduktionsfas men branschen förväntade 

sig en tillväxtfas under de nästkommande åren. Fram tills dess hade etableringen av dessa 

butiker varit samlad till vissa geografiska områden såsom sydöstra och västra delar av landet 

samt Mälardalsområdet. Under de tre nästkommande åren hade en förändring börjat ske, 

butikerna började sprida sig runt om i landet och inträda nya marknader.1  

   Idag har lågprisbutikerna spridit sig samt etablerat sig i alla delar av landet. Både svenska 

och utländska butiker har slagit upp sina dörrar.  

 

 

                                                 
1 Tidningen Supermarket, nr 6, sid 33, 1992 
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   1.2  Problembakgrund 
Den ökade globaliseringen har resulterat till en förhöjd konkurrens och större densitet inom 

alla branscher. Det täta förhållandet på marknaden har förändrat spelarenan till en tuffare 

bransch. En aktuell och utsatt bransch är livsmedelsbranschen där det på senare tid blivit allt 

vanligare att företag profilerar sig som lågpris för att uppnå profit. Utländska lågprisföretag 

etablerar sig på den svenska marknaden i hopp om att ta över marknadsandelar från de 

inhemska företagen. Det som man 1992 ansåg som en introduktionsfas i branschen har 

övergått till en uppbyggnadsfas men frågan är ännu oklar om dessa butiker fortfarande kan 

växa med samma strategi, eller om marknaden samt branschen är mättad på dem.  

 

 

 

   1.3  Problemformulering 
På vilka sätt växer och konkurrerar lågprislivsmedelsbutiker i nuläget? 

 

 

   1.4  Syfte 
Kärnan med studien är att få en insyn på hur pass viktig och konkurrenskraftig en 

lågprisstrategi är för lågprisbutikernas överlevnad. För att syftet skall uppnås skall vi studera 

följande: 

 

 Att belysa nuläget för lågprisbutikerna på marknaden och att se hur dessa etablerar sig 

 Hur lågprisbutiker införskaffar konkurrensfördelar för att konkurrera mot traditionella 

livsmedelsbutiker 

 Faktorer som är viktiga vid användning av en lågprisstrategi 
 

 

   1.5  Avgränsning 
Undersökningen avgränsas till att endast beröra livsmedelsbutiker inom Storstockholms 

gränser. För att ytterligare smalna av kommer fokus av arbetet ligga på 

lågprislivsmedelsbutiker och dess penetration av marknaden samt positionen som de 

upprätthåller idag. För att de relevanta butikerna skall kunna jämföras med traditionella 

livsmedelsbutiker skall även dessa beröras.  Idag finns ett flertal aktörer på marknaden, för att 
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undersökningen inte skall bli för vidsträckt skall våra huvudfall endast bestå av två, dessa är 

Lidl och Netto. Valet av dessa livsmedelsbutiker bygger på den rådande position som de 

innehar idag. Företagen profilerar sig som lågpris och anser sig vara varandras största 

konkurrent. Gälland traditionella livsmedelsbutiker skall ICA studeras då de själva tagit 

positionen som en av lågprisbutikernas största konkurrent genom att sänka priserna med 

försök om att få lågprisbutikerna ut ur marknaden. 

   Studien görs utifrån producentens synvinkel och därmed behandlar den inte kundernas 

direkta upplevelser av dessa butiker.  

 

 

   1.6  Begreppsdefinitioner  
 Lågprisbutiker - Lågprislivsmedelsbutiker  

 Lågprislivsmedelsbutiker -  Livsmedelsbutiker i Sverige som har betydligt lägre priser 

än de etablerade stora företagen som bland annat COOP, ICA samt VI. Förutom ett 

lägre pris har en lågprisbutik ett begränsat sortiment som uppgår till maximalt 3 000 

artiklar medan en traditionell dagligvarubutik har ett sortiment på 5 000–6 000 

artiklar. Vidare har lågprisbutiker en enkel exponering och en lägre servicenivå.  

 Konkurrensfördelar - Fördelar som ett företag innehar som innebär att de kan 

övermatcha sina rivaler genom att attrahera och bibehålla dess primära kundgrupp.  

 Out-door reklam - All PR (public relation) som finns utomhus, exempelvis affischer, 

banderoller   
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   1.7   Uppsatsens disposition  
 
1. Inledning  

Inledningen redogör för uppsatsens problembakgrund, problemformulering, syfte och 

avgränsningar 

 

2. Metod 

Avsnittet presenterar och motiverar för de val av metoder som gjorts vid denna undersökning. 

 

3. Teori 

Presentation av olika teorier som kommer att användas i uppsatsen samt en avslutande 

referensram som visar hur teorierna kopplas med varandra. 

 

4. Empirisk sammanställning 

Avsnittet presenterar den empiriska information som insamlats, bestående av; 

företagsbeskrivningar, tidigare studie, sammanblandning av aktuella artiklar, observation 

samt en sammanställning av intervjuerna.   

 

5. Analys och resultat 

I avsnittet tillämpas teorierna för att analysera det empiriska materialet. Syftet besvaras utifrån 

den undersökning som utförts. 

 

6. Slutsats 

Kapitlet besvarar problemformuleringen som ämnades undersökas.  

 

7. Avslutande diskussion 

Uppsatsens validitet och reliabilitet överläggs, rekommendationer för framtida studier inom 

ämnet läggs fram.  
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2.   METOD 
Kapitlet beskriver tillvägagångs- och angreppssätten som använts i studien.  Metoderna har 

valts efter uppsatsens problem och syfte för att täcka de vi avser undersöka.  

 

 

   2.1  Undersökningsansats 
Vid valet av forskningsstrategi ställs man inför olika alternativ. Varje val har en egen 

innebörd, eget antagande om studieobjektet samt för- och nackdelar. Man kan inte hävda att 

det finns ett rätt sätt att utföra en studie, olika val passar olika undersökningar. Därmed är det 

av hög vikt att man gör välbetänkta val som därefter uttrycks tydligt i rapporten.2 

   Tre av de mest använda forskningsstrategierna man kan tillämpa vid en undersökning är 

experiment, survey och fallstudie. Vi kommer inte att redogöra för de strategier som inte 

berör uppsatsen, endast redogörelsen för fallstudie förklaras då det är den som tillämpas i 

denna uppsats.  

 

   2.1.1  Fallstudie ansats 

Fallstudie är den forskningsmetodik som anses vara mest lämplig i denna uppsats. Grunden 

till valet är fördelarna metoden erbjuder gällande den djupare insikten i det som ämnas 

undersökas samt möjligheten till att använda sig av olika datakällor. 

   Fördelar: Det är den bäst tillämpade undersökningsmetoden för kvalitativa undersökningar 

där man får en kraftigare uppfattning för problemområdet.  Vidare så inriktar den sig på 

upplevelser samt detaljer. Man kan genom denna metod upprätta ett förtroende hos 

individerna som man intervjuar och därav uppnå mer uppriktiga - samt tillförlitliga svar.  En 

fallstudie kan antigen vara beskrivande eller förklarande, det vill säga att de förklaringar och 

beskrivningar som man har som mål går på kärnan med inriktning på hur det ser ut inom 

enskilda undersökta fall. Vidare så medför detta att man redan från starten har 

frågeställningarna klara. Fallstudier är till största del kvalitativa till sin karaktär vilket ger dem 

ett stort trovärde. Metoden gör det möjligt att använda sig av en kedja olika 

forskningsmetoder och flera olika datakällor.  

Nackdelar: Metoden är dock känslig för kritik när det gäller trovärdigheten i de 

generaliseringar som görs utifrån dess resultat.3  

                                                 
2 Lekvall. P; 2001, sid 209 
3 Ibid, sid 215 f 
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   2.2  Forskningsansats  
Olika teorier kan tas fram via olika arbetssätt. De två mest kända arbetssätten är induktivt- 

och deduktivt. Deduktivt arbetssätt innebär att forskningen utgår från teorier och anknyts 

sedan till verkligheten. Med induktivt arbetssätt menas däremot att man utgår från 

verkligheten och sedan anpassar det till teorier. 

   Denna studie skall utföras ur ett deduktivt arbetssätt då teorier och tidigare studier först 

presenteras för att sedan se hur dessa adapteras i verkligheten inom undersökningsområdet.   

 

 

   2.3  Angreppssätt  

 

   2.3.1  Kvantitativa metoder 

Kvantitativa metoder är betydligt mer formaliserade och strukturerade än kvalitativa metoder. 

Dessa är i synnerlighet hårdare fakta där materialet uttrycks i sifferform samt analyseras som 

regel med räkenskapliga metoder. Metoden har hög reliabilitet och den insamlade data kan 

valideras, dock innehar inte metoden någon försäkran om att de data som har samlats är 

relevant för arbetet man utför.4  

 

   2.3.2  Kvalitativa metoder 

Dessa metoder behandlar de data som inte de kvantitativa metoderna kan ta hand om, det vill 

säga de data som inte kan kvantifieras (uttryckas i siffror). Med dessa metoder finns det en 

större frihet att täcka vässäntliga delar vilket ger en helhetsbild över hela undersökningen. 

Fördelen är en ökad förståelse för sammanhanget samt att forskaren har möjligheten att 

korrigera frågeställningar som verbaliserats fel eller förbisetts.5   

 

 

   2.4  Urval  
Valet av respondenter kan ske på olika sätt. I denna undersökning görs ett tillfällighetsurval 

men dock ej till 100 procent. Urvalet är ett okonstlat och bekvämt sätt att göra en 

undersökning på. Med tanke på de begränsade resurserna som finns tillgängliga, väljs 

individer som finns tillgängliga inom ens räckhåll. Nackdelen som uppstår med denna metod 

                                                 
4 Lekvall. P; 2001. sid 213 
5 Ibid 
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är risken man löper gällande urvalets representativitet. Studien skall hållas inom ämnet, med 

andra ord så görs ett tillfällighetsurval inom de bestämda företagen som ämnas undersökas, 

därmed kommer urvalet vara representativt för företaget.  

 

 

   2.5  Datainsamlingsmetoder   
Denscombe redogör för fyra olika metoder gällande datainsamling. Dessa är skriftliga källor, 

frågeformulär, observationer samt intervjuer. I denna studie har tre av dessa metoder valts där 

tyngdpunkten kommer att ligga på intervjuer och skriftliga källor.  

 

   2.5.1  Intervjuer  

Till skillnad från frågeformulär så bygger intervjuer på information från ett färre antal 

respondenter. Detta ger en mer genomträngande förståelse i ämnet då man har möjlighet att 

ställa frågor kring det man uppfattar som vässäntligt av det respondenten säger. 

   Fördelar: Möjligheten att ställa följdfrågor, beskriva, eliminera missuppfattningar samt så 

finns möjligheten att få personen man intervjuar att öppna sig mer.    

   Nackdelar: Svårigheter att erhålla rätt person att intervjua, vidare så är det svårare att lova 

anonymitet för intervjupersonen. Dessvärre är även kostnaderna för intervjuer höga per 

intervju vilket kan medföra en stor nackdel om ens budget är relativt begränsad.6  

 

       2.5.1.1  Strukturerad intervju 

Intervjun går ut på att i förhand bestämma sig för olika förhållanden som avses undersökas. 

Sedan går man ut och mäter upp dessa förhållanden. Sättet liknar upplägget av ett 

frågeformulär men där forskaren sitter med och ställer frågorna.7  

 

       2.5.1.2  Semistrukturerad intervju 

Denna intervju innebär att undersökaren har en iordningställd mall med frågor och följdfrågor 

som kan uppkomma. Meningen med intervjun är att få svar på samtliga frågor. Fördelen med 

denna metod är den ökade flexibiliteten för både forskare och respondent.8 

 

                                                 
6 Denscombe. M, 2000, sid 130 f 
7 Ibid. sid 134 
8  Ibid. sid 135 
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       2.5.1.3  Ostrukturerad intervju  

Denna metod är mer som ett samtal mellan respondent och forskare där forskaren har ett ämne 

som respondenten skall prata kring. Här finns inga bestämda frågor till skillnad från de 

ovannämnda.9 

   

   2.5.2  Observationer 

Fördelarna och nackdelarna med observationer förändras beroende på hur man bestämmer sig 

för att observera. Att vara en öppen observatör medför nackdelen att personerna man 

observerar kan ändra på sitt beteende för att de vet att de blir observerade medan en gömd 

observatör kan få en helt annan bild över det han observerar.10 

 

   2.5.3  Skriftliga källor 

Skriftliga källor har till uppgift att förse forskaren med bakgrundinformation samt arbeta som 

en datakälla. Skriftliga källor är allt som är skriftligt och publicerat till exempel tidningar, 

rapporter, böcker etc.  

   Fördelar: Skriftiga källor har en relativt låg kostnad. Dagens tillgång till Internet gör det 

extremt lätt att få tillgång till den information man söker, till ett oerhört lågt pris. Artiklar, 

böcker samt rapporter blir allt vanligare att hitta på nätet.  

   Nackdelar: Skriftliga källor har alltid en upphovsman bakom sig vilket medför att man läser 

andras slutsatser och åsikter, detta gör i sin tur att man måste vara kritisk i sin tolkning av 

dessa källor.11  

 

   2.5.4  Vårt val av datainsamlingsmetoder 

Kombinationen av de ovanstående datainsamlingsmetoder som används kommer att förse 

studien med varierande information.  Skriftliga källor är metoden som kommer att användas 

till största del då mycket av de data som finns tillgänglig är i skriftformat. Intervjuer skall 

utföras med avsikt att styra upp dem mot att vara semistrukturerade men hur intervjun blir 

beror till stor del på respondentens karaktär. Om fallet är så att respondenten hellre pratar fritt 

utan frågor så övergås intervjun till en ostrukturerad intervju istället. Gällande observationer 

skall respektive butiker besökas i frågan för att se om större skillnader finns gällande 

arbetssättet, sortimentet, servicen, miljön etc.  

                                                 
9 Denscombe. M, 2000, sid 135 f 
10 Ibid. sid 165 f  
11 Ibid. sid 187 f 
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   2.6  Validitet och Reliabilitet    

 

   2.6.1  Validitet  

Validitet (giltighet) är en beteckning på huruvida mätmetoden verkligen mäter de egenskaper 

man har som mål att mäta. Det vill säga hur respondenten uppfattar det som sänds ut. Tolkar 

han det som sägs som menat eller uppfattas det helt fel? Dessvärre är det svårt att med 

säkerhet bestämma om en metod är valid eller inte.12 

 

   2.6.2  Reliabilitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) innebär att samma mätning skall kunna utföras flera gånger och 

inneha samma resultat. Det vill säga att det sanna värdet på mätvariabeln är konstant. Om 

resultatet varierar innehar undersökningen och metoden låg reliabilitet.13  

 

 

   2.7  Respondenten  
Respondenten är en viktig faktor i studien. Det är minst lika viktigt att man tar hänsyn till vem 

respondenten är, vad han har att säga, vad han får säga och varför han säger det. 

Respondenten kan bidra till att en undersökning inte blir lika valid då han kan ha förutfattade 

meningar om vissa saker. Vidare så kan en respondent avsiktigt svara felaktigt på grund av att 

han inte vågar säga annat eller inte vill dela med sig information. Därmed är det viktigt att 

man studerar respondenten och inte låter sig luras.14  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Lekvall. P, 2001, sid 304 f 
13 Ibid. sid 306 f 
14 Ibid. sid 167 
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3.  TEORI 
Kapitlet tar först upp olika strategier som företag kan använda sig av samt innebörden av 

lågpris. Sedan beskrivs konkurrens samt hur man kan ta till sig konkurrensfördelar, även 

olika marknadsföringsstrategier beskrivs då dessa är av stor vikt gällande leverans av det 

man avser leverera. Slutligen illustreras en modell över hur de olika teorierna binds ihop i 

den teoretiska referensramen. 

 

 

 3.1  Strategier 
Företag måste anpassa sina strategier till den konkurrensfyllda marknaden som karakteriseras 

av globala konkurrenter, svårigheter i att förutse miljön, hastiga teknologiska förändringar 

samt en ökad tonvikt på pris och kvalitet. För att överleva på marknaden är det nödvändigt att 

olika företag positionerar sig apart och därefter väljer olika strategier. 

 

   3.1.1  Generella strategier 

Allmänna strategier framställer elementära tillvägagångssätt för företag att uppnå samt 

behålla konkurrensfördelar. Michael Porter är den ledande kännaren inom 

konkurrensstrategier. Han identifierar två primära allmänna strategier som företag kan 

använda sig av för att uppnå konkurrensfördelar, dessa är differentieringsstrategin och 

lågprisstrategin.  

   Differentieringsstrategier är grundade på att företaget skall hitta sätt att förse överlägset 

värde till kunderna. Detta värde kan vara allt från service, varumärke till hur förpackningen är 

konstruerad. 

   Lågprisstrategier går ut på att producera eller förse marknaden med produkter eller tjänster 

som är likvärdiga konkurrenternas fast till ett lägre pris. Detta gör de genom att förse 

marknaden med produkter och tjänster på ett mer effektivt sätt än konkurrenterna. De 

reducerar kostnaderna för att erbjuda kunderna lägre priser utan att förlora kunder på kvalitet. 

Kostnadsreduceringar kan som slutligen resulterar i prissänkningar ske inom hela företaget 

eller inom just en värdekedja. Det finns inga begränsningar över vart man kan reducera 

kostnader, exempelvis genom att hitta nya billigare källor för råmaterial, anställa billigare 
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arbetskraft, allokera vissa delar av företaget till andra länder, använda sig av mer effektiv 

produktionsmetoder samt ändra på sin marknadsföring15.  

0 20 40 60 80 100

Differentiation Strategy

Low-cost strategy

Avarage Competitor

Cost
Price
Profit

 
(Kostnad-pris-vinst förhållandet) 

 

Diagrammet ovan visar hur både lågprisstrategier och differentieringsstrategier har en högre 

profit än vad de allmänna genomsnittliga konkurrenterna har16. 

 

       3.1.1.1  Krav vid användning av en lågprisstrategi 

För att ett företag skall kunna konkurrera med en lågprisstrategi gäller det att de uppnår vissa 

krav. Porter delar upp dessa krav i två delar, den ena delen fokuserar han på resurser och 

kunnande medan han i den andra delen studerar de organisatoriska aspekterna. Han betonar 

dessutom hur valet av strategi påverkar ledarstilen som därefter förorsakar olika 

företagsmiljöer och stämningar17. 

 

Vanliga krav på kunnande och resurser: 18 

 Ihållande investeringar och tillgång till kapital 

 Processtillverkningskunnande 

 Intensiv tillverkningskontroll 

 Produktanpassad produktutformning  

 Lågkostnadskanaler för distribution  

 

 

                                                 
15 Cullen, J. 2005, sid 126 
16 Ibid. 
17 Porter. M, 1996, sid 58 
18 Ibid. 
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Vanliga organisatoriska krav: 19 

 Noggrann kostnadskontroll 

 Täta, detaljerade kontrollrapporter 

 Klar organisation 

 Ansvarsfördelning 

 Belöningssystem baserad på strikta kvantitativa mål 

 

       3.1.1.2  Generell eller fokuserad 

Porter identifierar ytterligare en faktor som påverkar hur företaget väljer att använda sina 

strategier och positionera sig på marknaden. Han beskriver något som han kallar för 

fokuseringsstrategin som grundar sig på att identifiera ens konkurrensräckvidden. Ett företag 

med smal konkurrensräckvidd må bara fokusera på ett fåtal produkter, vissa kunder eller ett 

specifikt geografiskt område medan ett företag med en bredare syn försöker konkurrera på 

alla plan och nivåer. Därmed gör Porter en uppdelning av dem som använder sig av 

lågprisstrategierna efter hur de väljer att konkurrera.20  

 

Scoop of competitive target Low cost strategy 
Broad market General cost leader 
Niche market Focused cost leader 

    
 (Scoop of target matrix) 

 
Om man fortsätter i den här banan ett tag till och betonar hur centralt det är att välja en 

effektiv positionering samt ett slagkraftigt sätt att kommunicera det med marknaden så anser 

Porter det nödvändigt att ytterligare göra en uppdelning av generell eller fokuserad 

kostnadsledande.  

 

 

 

 

                                                 
19 Porter. M, 1996, sid 58 
20 Ibid. sid 128 
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3.2  Method for competitive-advantage selection 
Alla branscher är tuffa på sitt eget sätt därmed gäller det att man väljer en bra strategi som 

särskiljer sig från övriga inom branschen. Den kan skilja sig på fem dimensioner; produkt, 

service, personal, kanaler samt image.21 

   Innan man bestämmer sig för vilken av de flera strategier man skall använda sig av är det 

angeläget att man studerar den marknad och bransch som man vill penetrera. Det är av hög 

väsentlighet att man studerar sin egen organisation och sedan marknaden för att se vart man 

har de största konkurrensfördelarna. Ekonomen Philip Kotler har utvecklat en tabell där man 

analyserar sig själv och sina konkurrenter för att komma i underfund med vart man behöver 

investera, vad som skall avvecklas samt vad ens starkaste konkurrensfördel är. Det mest 

grundläggande som denna tabell/modell resulterar till, är valet av strategi eftersom den visar 

vart i den egna organisationen man är som starkast gentemot de andra22.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

Konkurrens Företags Konkurrentens Angelägenhet av att Tillgång och Konkurrentens förmåga Rekommenderad  
fördelar position/status position/status förbättra position hastighet att förbättra position åtgärd  

         

Teknologi (1-10) (1-10) (H-M-L) (H-M-L) (H-M-L) 
(Hold-monitor-

invest) 

Priser  (1-10) (1-10) (H-M-L) (H-M-L) (H-M-L) 
(Hold-monitor-

invest) 

Kvalitet (1-10) (1-10) (H-M-L) (H-M-L) (H-M-L) 
(Hold-monitor-

invest) 

Service (1-10) (1-10) (H-M-L) (H-M-L) (H-M-L) 
(Hold-monitor-

invest) 

 
(Method for competitive-advantage selection) 

 

Företaget börjar med att välja ut sina olika konkurrensfördelar (i detta fall har fyra olika valts 

för att redogöra för modellen). I verkligheten kan ett företag inneha flera olika 

konkurrensfördelar. Därefter placeras företagets position/status gentemot andra företag. Detta 

görs genom att ranka företaget från 1 till 10, där 1 är låg status och 10 är hög status. Sedan 

görs samma process för ens konkurrenter. Om konkurrenterna har högre status vid kostnader 

än vad ens egna företag har innebär det en risk för företaget om marknaden skulle bli mer 

priskänslig. Spalt nummer fyra visar hur angeläget företaget är att förbättra de olika 

konkurrensfördelarna som de har. Här ges varje del high, medium eller low ( H-M-L) för att 

visa hur angelägen mot förbättring man är. Spalten därefter visar hur snabbt man kan och har 

tillgång till dessa förbättringar.  

                                                 
21 Kotler, P. 1997, sid 282 
22 Ibid. sid 300 
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Sedan tittar man på konkurrenternas förmåga att förbättra sin position. Slutligen bestämmer 

man sig för vilka åtgärder som bör vidtas, antigen låter man allt vara på sin plats, investerar 

eller övervakar23. 

Två olika företag kan inneha samma lågprisstrategi men ändå positionera sig på olika sätt 

beroende på vilka konkurrensfördelar de har. För att företaget ska ha kraft nog att konkurrera 

mot stora etablerade företag är det viktigt att de intagit rätt position.    

 

 
 

(BCG konkurrens matris) 
 

 Volym ~ Här kan företag endast öka med ett litet antal konkurrensfördelar dock så är 

fördelarna stora och kan komma till nytta. Här kan man använda sig av en 

lågkostnadsposition eller differentieringsposition och vinna stort i båda fallen. Vinsten 

är korrigerad efter företagsstorlek samt marknadsandelen.  

 Återvändsgränd ~ Här finner man få fördelar där varje fördel är av mindre art. Det är 

svårt att differentiera sig från andra oavsett om man har ett lägre pris eller annorlunda 

produkter.  

 Fragmenterad ~ Här finner man många möjligheter som kan leda till olika 

konkurrensfördelar men varje fördel är av mindre art. 

 Specialiserad ~ Här bör man befinna sig för att uppnå en hög vinst. Här finns det 

många fördelar och varje fördel är stor, det vill säga ger en stor vinst. Storleken på 

marknaden eller företaget har ingen betydelse.24 

 

 

 

                                                 
23 Kotler, P. 1997, sid 300 f 
24 Ibid. sid 282 ff 

Antal sätt att uppnå konkurrens fördelar 

    Fåtal                        Många 
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   3.3  Priskänslighet 
Det finns relationer mellan pris och andra variabler som påverkar produkterna och dessvärre 

hela företaget. Ett problem är att många använder pris som en indikator på kvalitet.  

   Man löper en större risk att förknippas med dålig kvalitet och service då man anser sig vara 

ett lågprisföretag. Ytterligare en relation är relationen mellan priset och 

varumärket/produkten. Företag som säljer exakt samma produkter/märken som andra företag 

men har dem till ett lägre pris utsätter sig för något som heter Discriminatory pricing.  

Kunden blir då förvirrad över att han kan köpa exakt samma produkt till ett annat pris på 

andra inköpsställen. Detta leder till att kunden blir misstänksam mot hela företaget.25 

 
 

   
 

(Sambandet mellan kvalitet och pris) 26 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                 
25 Kotler. P, 1997, sid 503-514 
26 Ibid. sid 303 

  Hög kvalitet 

Låg kvalitet 

Högs pris                Lågpris 
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   3.4  Konkurrensanalys 
Konkurrensanalysen kan bland annat beskrivas ur Porters ”Five Forces” modell. Modellen 

visar en illustration av de bästa konkurrensfördelarna i ett företags omgivning samt hur ett 

företag kan förhindra att bli utkonkurrerat. Five Forces består av fem olika konkurrenskrafter 

som ett företag kan utsättas för, dessa är; konkurrenter, leverantörer, konsumenter, substitut 

samt nya aktörer. Modellen hjälper företaget att hitta den position på marknaden där de på ett 

effektivt sätt kan försvara sig mot de fem olika konkurrenskrafterna.27  
 

 Konkurrenterna  

Det råder en ständig konkurrens på marknaden som varierar i storlek beroende på vilken 

bransch man är verksam i. Faktorer som avgör hur stor konkurrensen är följer nedan28;  

• Marknadstäthet – antal konkurrenter av samma storlek resulterar i en mer intensiv 

rivalitet. Om en klar ledare med stora kostnadsfördelar finns på marknaden sjunker 

konkurrensen. 

• Marknadstillväxt – långsam branschtillväxt leder till större rivalitet.   

• Kostnadsstruktur – höga fasta kostnader uppmuntrar prisnedskärningar för att fylla 

kapaciteten.   

• Graden av differentiering – produkter som inte är differentierade resulterar till hög 

konkurrens, medan höga differentierade produkter som är svårare att kopieras 

associeras med lägre rivalitet.  

• Grad av specialisering – när en produkt är specialiserad är kostnaderna kring den 

högre, eftersom att dessa produkter kräver tid, kunskap och pengar av både köpare och 

producent. Detta gör att konkurrensen är reducerad.  

•  Utträdeshinder – när hinder för att lämna en marknad är höga på grund av olika 

faktorer så som hög vertikal integration, få möjligheter, samt höga 

avvecklingskostnader, så är konkurrensen mer intensiv än vad den är om hindren låga.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
27 Hollensen, S. 2001, sid 81  
28 Ibid. sid 82  
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 Leverantörerna 

Kostnaderna för material och komponenter är av stor vikt för att uppnå profit. Ju högre 

förhandlingskraften för leverantörer är desto större blir kostnaderna. Leverantörernas 

förhandlingskraft är höga under bland annat följande omständigheter;29 

• Marknaden är inte en viktig kund för leverantören  

• Leverantörerna är inte tvingade att förse branschen med andra produkter  

 

 Köparna  

Förhandlingskrafterna hos köparna är högre under följande omständigheter30; 

• När köparna är koncisa och/eller köper i stora volymer  

• När det finns många återförsäljare av samma produkt  

• Produkterna som köps är av standardmodell eller odifferentierade 

 

 Substitut 

Substitutprodukter reducerar marknadsattraktivitet då fokus istället sätts på prisnivåer. Om 

branschen är lönsam är det mer troligt att konkurrenter penetrerar marknaden via 

substitutprodukter. Substitutprodukter utgör ett hot under följande omständigheter;31 

• Köparnas villighet till substitut 

• Det relativa priset samt kapaciteten för substituten 

• Kostnaden för att övergå till substitutet 

 

 Nya aktörer 

Nya aktörer som träder in på marknaden ökar konkurrensen på den befintliga marknaden. 

Hoten som medföljer är en funktion av graden inträdesbarriärer, dessa kan uppstå i 

samband med nedanstående orsaker32; 

• Skalekonomi 

• Produktdifferentiering och starka märken som ger kundlojalitet   

• Kostnaden att byta från en leverantör till en annan 

• Tillgång till distributionskanaler 
 

                                                 
29 Hollensen, S. 2001, sid 82 
30 Ibid. sid 84 
31 Ibid  
32 Ibid. sid 85 
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   3.5  Marknadsföringsstrategier 
Ända sedan 1970-talet har utbyte av värde, exempelvis fysiska produkter mot pengar, ansetts 

vara kärnan i marknadsföring. Denna utgångspunkt har lett till att marknadsföringens 

vanligaste modeller och begrepp i stort sett varit inriktade på att skapa sådana transaktioner. 

Denna typ av marknadsföring kom att kallas Transaktionsmarknadsföring. Idag har det blivit 

allt populärare att tala om Relationsmarknadsföring vilket bland annat är centralt inom 

serviceföretag. Företag som vill ge sina kunder mervärde utöver själva produkten måste idag 

fokusera mer på långsiktiga relationer vilket är mycket mer än själva utbytet av varor och 

tjänster. Denna skillnad kan man se inom de två ovannämnda marknadsföringsstrategierna 

som vidare skall beskrivas33.  

 

   3.5.1  Transaktionsmarknadsföring 

Transaktionsmarknadsföring är en produktionsorienterad teori som sätter engångsförsäljning i 

fokus. Kunder inom ett visst segment utsätts för ett antal konkurrerande produkter som de 

därmed förväntas göra oberoende val efter. Transaktionsmarknadsföring är inte ute efter långa 

kundrelationer, tvärtom handlar det här om kortsiktiga relationer34.   

 

   3.5.2  Relationsmarknadsföring  

Till skillnad mot transaktionsmarknadsföringen bygger relationsmarknadsföringen på att 

skapa långsiktiga kundrelationer. För att detta skall lyckas krävs det mycket mer än bara 

transaktionsbyten. Här skapar man värdeskapande processer, det vill säga värden runtomkring 

själva köpet som ger kunden ”något mer”. För att uppnå målet krävs det att företaget betraktar 

kunden som kund även då den inte utför ett köp. Detta kan ske i form av brev, 

kunderbjudanden, enkäter som kunden fyller i för att visa vad den tycker etc. Allt detta kan 

leda till återkommande köp och möjlighet till försäljning av annat än den ursprungliga 

produkten. Samverkan för att skapa värde mot pengar ses som grundval för 

marknadsföringen35. Relationsmarknadsföring brukar förknippas med serviceföretag. Men på 

den allt mer konkurrerande marknaden är det viktigt att även produktproducerande företag 

använder sig utav den.  

   Företagen blir som sagt allt mer utsatta för konkurrens och måste därmed använda sig av 

mervärde och tjänster kring produkten. Exempel på tjänster kan vara arbeten som kunder inte 

                                                 
33 Grönroos.C, 2002, sid 31 
34 Ibid, sid 37 
35 Ibid, sid 35 ff 



   

 22

ser med blotta ögat, så kallade dolda tjänster i form av underhåll, service, klagomålshantering, 

reklam mm. Kunden får därmed en bild av företaget som helhet och skapar sig antingen en 

bra eller en dålig uppfattning av företaget.36  

 

Vad blir då kundens fördelar av relationen? Minst tre fördelar som man kommit fram till är:37 

• Säkerhet - minskad oro, förtroende för leverantören, känslan att kunna lita på 

leverantören 

• Sociala fördelar – man blir igenkänd av personalen, man blir vän med personalen. 

• Särskilda förmåner – extratjänster, specialpriser, högprioriterad kund 

 

Relationsmarknadsföring är först och främst ett perspektiv på hur företaget kan förhålla sig 

till kunder och andra, ett perspektiv som påverkar hur verksamheten utvecklas och hur 

kunderna bemöts. För att relationsmarknadsföringen skall lyckas krävs det att 

marknadsföringen finns som en del av alla affärsfunktioner. Med detta menas inte att 

marknadsföringen är viktigare än andra delar av verksamheten men att man vid alla åtgärder 

och investeringar, vart i företaget de än görs, måste tänka på konsekvenserna för kunden. Det 

krävs att hela företaget genomsyras av marknadsföringens tankesätt.38  

 

   3.5.3  Intern marknadsföring 

Samspelet mellan kunder och personal är väldigt viktigt, utan bra och väl fungerande interna 

relationer kan de externa kundrelationerna inte utvecklas framgångsrikt39. Personalen är 

företagets ansikte utåt. För att de skall kunna utstråla företagets tankesätt är det viktigt att de 

själva köper konceptet innan de försöker sälja det ut till kunderna. Grundtanken med intern 

marknadsföring är att de interna relationerna mellan företaget och dess personal måste 

fungera effektivt innan företaget kan lyckas nå sina mål på de externa marknaderna40. Vidare 

kan den interna marknadsföringen illustreras i Kotlers ”Service profit chain” 

 

 

 

                                                 
36 Grönroos. C, 2002, sid 13 
37 Ibid. sid 49 
38 Ibid. sid 53 
39 Ibid. sid 365 
40 Ibid. sid 368 



   

 23

       3.5.3.1  The service profit chain 

För att ett företag skall kunna leverera en positiv profil av företaget är det viktigt att relationen 

mellan företag – anställda – och kunder är god. Den interna relationen är viktig men även den 

externa relationen, samt den interaktiva relationen måste fungera väl för att ett företag skall 

uppleva vinst och nå uppsatta tillväxtmål. 

 

Modellen nedan, the service profit chain kopplar företagets vinst med personal och 

kundtillfredställelse där länkarna är beroende av varandra, där den ena länken automatiskt 

leder till den andra41.  

 
 
 
 
 
 
                     Intern                                                                Extern 
                marknadsföring                                                    marknadsföring   
                                                                                                
 
 
 
                                                        Interaktiv 
                                                   marknadsföring 
                                                                                                                       

(The service profit chain)  
 

Första länken handlar om intern servicekvalitet där personalen är av stor vikt. Detta resulterar 

till den andra länken som består av tillfredställda och produktiva anställda inom företaget. 

Tredje länken handlar om bättre servicevärde genom interaktion mellan personal och kund.  

Länk nummer fyra är tillfredställda och lojala kunder. Slutligen handlar den femte länken om 

överlägsen service, profit och tillväxt42.     

                                                                                        

 

 

 

                                                 
41 Kotler, P. 2001, sid. 546 f 
42 Ibid. 

   Företag

   kunder Anställda 
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   3.6  Teoretisk referensram  
Problemformuleringen besvaras genom studerande av de aktuella företagen utifrån de 

modeller och teorier som redogjorts för, där fokus kommer att ligga på bestämda delar av 

teorierna. Utgångspunkten är Michael Porters strategiteorier och därefter studera hur 

företagen använder sig utav denna. Porters strategiteori kopplas samman med Philip Kotlers 

modeller över priskänslighet för att kunna påvisa att en strategi inte enbart kan appliceras på 

ett företag eller en bransch utan hänsyn till andra faktorer. 

 

Porter redogör för två olika strategier, samt en vidare fokusering, som en organisation kan 

använda. Då inriktningen på denna uppsats ligger på lågprislivsmedelsbutiker är det redan 

givet från början att dessa företag använder sig av en lågprisstrategi. Men för att se hur 

verkligheten och teorierna stämmer överens med varandra skall de berörda företagen belysas i 

frågan om hur de förhåller sig till de krav Porter staplade upp. Därefter är tanken att vidare se 

om företagen som använder sig av en lågprisstrategi inom dagligvaruhandel idag är 

fokuserade eller generella?  

 

För att en lågprisbutik skall kunna överleva och konkurrera på marknaden är det essentiellt att 

de kan hävda att de har mer att komma med än enbart ett lågt pris. Därför kommer Kotlers 

”Method for competitive-advantage selection” att användas för att lokalisera ytterligare 

attribut. 

 

Oavsett hur man positionerar sig på marknaden innebär det att man konkurrerar mot andra 

företag, de som är ens direkta konkurrenter samt de som enbart befinner sig inom samma 

bransch. Därmed utförs en konkurrensanalys över branschen för att se vilka förutsättningar 

som råder inom dagligvaruhandeln och vilka problem de medför för lågprisbutikerna. Detta 

kommer att utföras utifrån Porters ”Five forces”. Denna fokusering på konkurrens görs i syfte 

till att besvara studiens problemformulering angående hur lågprislivsmedelsbutiker 

konkurrerar. 

 

Marknadsföring innehar en stor betydelse till hur konkurrenskraftig man är inom sin bransch. 

I och med det anses det nödvändigt att även beröra marknadsförings aspekter inom 

lågprisbutikerna för att få en mer konkret bild över hur de konkurrerar. Den externa bilden 
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som företaget sänder ut är lika viktig för överlevnad som den interna verkligheten, därmed 

skall företagen studeras utifrån ”the Service profit chain”.  

 

Att benämna sig själv som ett lågprisföretag innebär en större risk att förknippas med dålig 

kvalitet och service. Utifrån den informationen som kommer fram skall de berörda företagen 

placeras i Kotlers samband mellan kvalitet och pris.  

Figuren nedan illustrerar den teoretiska referensramen i form av en egen modell. 
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4.  EMPIRI  
I detta kapitel presenteras empirin som är upplagd i fem delar. Kapitlet börjar med att 

presentera de företag som ämnats undersökas uppföljt av en tidigare studie utförd 1992 inom 

samma område. Därefter följer en redogörelse där dagligvaruhandeln granskas i nuläget. 

För en mer konkret bild över verkligheten, har rett par relevanta intervjuer med respektive 

företag genomförts. Slutligen presenteras en observation på de tre huvudobjekten. 

 

 

   4.1   Företagsbeskrivning Netto Marknad 
Det danska företaget Netto öppnade sin första butik i Danmark 1981 samt i Sverige 2002. 

Netto är en del av Dansk Supermarked Gruppen A/S, vilken ägs av A.P. Möller och F. Salling 

A/S. Dansk Supermarked driver också Fötex-varuhusen och Bilka-lågprisvaruhusen i 

Danmark. I Sverige ägs Netto till 50 procent av Dansk Supermarked A/S och till 50 procent 

av ICA AB. Sammanlagt drev Netto under år 2004 mer än 800 butiker i fem länder med en 

samlad omsättning på mer än 30 miljarder svenska kronor. Företaget planerar att starta 25 nya 

butiker i Sverige varje år. 2004 etablerades Netto i Stockholm och Mälardalen.  

   Nettos koncept är att i första hand vara placerat i större orter och nära större 

bostadsområden, gärna på goda trafikplaceringar men aldrig i externa köpcentra. De vill vara 

nära kunden43.   

 

   4.1.1 Affärsidé 

Att vara billigast, bäst samt bostadsnära. Men även att vara innovativa, att kunna ta fram nya 

specialvaror vid rätta tidpunkter.44  

 

   4.1.2  Sortiment 

Netto erbjuder de mest efterfrågade varorna av hög kvalitet till ett lågt pris, betydligt under de 

genomsnittliga stormarknadspriserna och ger hushållen skattefria besparningar på upp till 20 

procent. Alla butiker har samma sortiment, tusen olika varor som är fördelade på 

kampanjartiklar och fast sortiment. Netto prioriterar färskvaruområdet högt och distribuerar 

varor till butikerna varje dag för att tillfredställa sina kunder. Företagets sortiment avspeglar 

                                                 
43 http://www.netto.se/internet/nettos/menu/main.nsf?Open 
44 Intervju: Thomas Hansen, vice VD, Netto Sverige 
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de produkter som kunderna efterfrågar och eftersträvar efter att i alla länder ha medarbetare 

med lokal förankring45.  

   För Netto handlar det inte bara om låga priser, kvalitén har minst lika stor betydelse. Netto 

har infört sitt eget märke, där även utveckling av varudeklaration skett. Denna täcker mer än 

vad lagen kräver. Konsumentupplysning och märkningskonceptet kan igenkännas på “känn-

din-vara” logon, som är tryckt på den enskilda varans emballage. Netto har garanti för alla 

varor och erbjuder kunderna full returrätt eller pengarna tillbaka.  Netto distribuerar de flesta 

varor från egna centrallager i Falkenberg och Nykvarn, endast ett mycket begränsat antal 

externa leverantörer kör direkt till butikerna46. 

 

   4.1.3  Personal 

Personalen är företagets viktigaste resurs. Utbildning och utveckling av personal är ytterst 

viktigt, detta sker genom interna kurser och utbildningar men även genom interaktiv 

undervisning i butikerna. Företaget prioriterar anställning av medarbetare med lokal 

förankring. Det är viktigt med en serviceinriktad personal som bemöter kunderna väl. Netto är 

väl medvetna om att låga priser inte är allt47. 

 

 

   4.2  Företagsbeskrivning Lidl Sverige AB 
Lidl har en historia som sträcker sig tillbaka till 30-talet. Lidl & Schwarz Livsmedels-

sortimentgrossist grundades i södra Tyskland. Verksamheten delades sedan upp i två 

affärsområden, lågpris under namnet Lidl och stormarknad under varumärkena Kaufland och 

Hadelshof. Idag tillhör Lidl en del av Schwarz företagsgrupp topp-tio i den tyska 

dagligvaruhandeln och är sedan i början av 90-talet aktiv som ett internationellt företag med 

dotterbolag i hela Europa48. Lidl är ett av de mest framgångsrika livsmedelsföretagen inom 

detaljhandeln i Europa. Grundidén och nyckeln till framgång är dess enkelhet vilken präglar 

hela Lidls agerande. Företaget har korta beslutsvägar och enkla arbetsförlopp som säkrar 

framgången. Lidl omger sig med starka medarbetare, på så sätt säkrar de varje avdelnings 

                                                 
45 http://www.netto.se/internet/nettos/menu/main.nsf?Open 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 http://www.lidl.se/se/index.nsf/pages/b.au.history.index 
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ställföreträdare49. Kundorientering och kundtillfredställelse är grundstenarna i Lidls 

framgång. 50 

 

   4.2.1  Affärsidé 

Lidl köper in och säljer vidare med målsättningen att erbjuda dess kunder det dagliga 

behovet av varor med bästa kvalitet till förmånligaste pris51.  

 

4.2.2 Sortiment 

Lidl erbjuder ett kvalitativt, färskt och prisvärt sortiment samt en hög kundservice. Dessutom 

lägger de ned mycket tid och arbete på specialerbjudanden som de har varje vecka52. 

Företaget anpassar sitt sortiment utifrån varje land vilket betyder att ungefär 20 procent av 

produkterna är specialanpassade. Bland annat så erbjuds inte öl- och vinsortiment i Sverige 

till skillnad mot vissa andra länder53. Förutom färskvaror erbjuder Lidl även så kallade ”non-

food” produkter, exempelvis elektroniska varor.  

 

 

   4.3  Företagsbeskrivning ICA Sverige AB 
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med drygt 40 000 

medarbetare och 3 000 butiker i Skandinavien och Baltikum. I gruppen ingår operativa 

dotterbolag, dels med ett stort nätverk av butiker, dels med distribution till restaurang- och 

storkök och servicehandel. ICA AB ägs till 40 procent av ICA förbundet invest AB och till 

60 procent av holländska Royal Ahold N.V. Genom Royal Ahold är ICA-koncernen en del av 

ett världsomspännande detaljhandelsnät54. De svenska ICA-butikerna är uppdelade i fyra 

profiler beroende på deras storlek, omsättning, sortiment och geografiska läge. Profilerna 

består av55: 

• ICA Nära butikerna, mindre butiker där konsumenterna gör sina dagliga inköp. 

• ICA Supermarket-butikerna finns där kunderna bor eller arbetar, fungerar ofta som 

den huvudbutik där merparten av mat- och dagligvaruinköp görs.  

                                                 
49 http://www.lidl.se/se/index.nsf/pages/b.au.philosophy.index 
50 http://www.lidl.se/se/index.nsf/pages/b.au.company.index 
51 http://www.lidl.se/se/index.nsf/pages/b.au.philosophy.index 
52 Ibid. 
53 Uppsats; Elgeby & Nowak, 2003, sid 33 
54 http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=organisation&showMenu=om_ica_0_0 
55 http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=ica_handlarna&showMenu=om_ica_0_2 
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• ICA kvantum-butikerna ger kunderna möjlighet att göra sina större planerade inköp. 

Butikens läge är ofta trafikorienterat med goda parkeringsmöjligheter. 

• MAXI ICA Stormarknad, erbjuder kunderna allt på ett och samma ställe.  

 

ICAs strategi är att vara en marknadsnära verksamhet som tillgodoser kundernas skiftande 

behov inom utvalda affärsområden. Detta innebär bland annat att vara lyhörd och att snabbt 

kunna genomföra förändringar av sortiment, priser och tjänster56.   

 

   4.3.1  Affärsidé 

Att vara det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på måltider57.  

 

En central målsättning är att vara marknadsledande på samtliga geografiska marknader där de 

finns representerade58. 

 

   4.3.2  Sortiment 

ICA innehar ett fullt sortiment vilket innebär att samtliga basprodukter finns tillgängliga i 

butikerna samt ett stort utbud av delikatess- och internationella produkter. Även ICAs egna 

varumärken finns disponibla på hyllorna, meningen är att kunna sälja billigare produkter av 

hög kvalitet59.  

   ICAs marknadsföring bygger på de starka varumärkena ICA i Sverige och RIMI i framför 

allt Norge och Baltikum. Dessa är mycket välkända varumärken som inger förtroende hos 

kunderna. Kunderna ska kunna lita på att ICA värnar om matsäkerhet, kvalitet, miljö och 

etik60.  

 
   4.3.3  Personal 

ICA butikerna består av flera olika avdelningar därför strävar de efter att placera rätt personal 

med rätta kompetenser i respektive avdelning. ICA vill göra vardagen lite enklare för sina 

kunder därför prioriteras service högt. Det är viktigt att ICAs personal bemöter kunderna med 

rätt attityd för att kunden skall kunna uppleva den service som ICA strävar efter att nå ut61.  

                                                 
56 http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=ica_handlarna&showMenu=om_ica_0_2 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 http://www.ica.se/FrontServlet?s=butiker&state=butiker_dynamic&viewid=351982&showMenu=butiker_2 
60 http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=ica_handlarna&showMenu=om_ica_0_2 
61 http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=bli_en_icahandlare&showMenu=om_ica_5_2  
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   4.4  Situationen på marknaden 1992   
1992 gjordes en undersökning där man studerade hur lågprisbutiker accepterades av 

marknaden för att vidare kunna se om det fanns indikationer på att dessa hade en chans att 

överleva inom branschen. Resultatet av studien blev att det är kundernas möte med butiken 

som kommer att yttra hur pass lyckade dessa butiker kommer att bli. Så länge kunderna är 

nöjda och handlar i butikerna finns det ett utrymme för lågprisbutikerna att växa.  

   Kundernas accepts av butikerna visade sig uppgå till största del av deras resurser (tid och 

pengar) samt situationen. Det visade snabbt att det fanns olika attribut som talde för samt 

emot lågprisbutikerna ur kundernas synvinkel. Det störta skälet som talade för butikerna var 

de låga priserna som butikerna kunde erbjuda genom att de själva hade reducerat olika 

kostnader. 

   Det som talade emot en ökad adoption var atmosfären och mångfalden. Med detta menade 

man att atmosfären i lågprisbutikerna inte var lika lugna och harmoniska som i traditionella 

livsmedelsbutiker (med harmoniskt avses stämningen mellan personal och kund, service, 

inredning samt manuell - och självbetjäning). Detta resulterade i att en stor del kunder valde 

att gå till de traditionella butikerna då de inte ansåg det bekvämt att handla i lågprisbutikerna. 

Mångfalden var den andra orsaken till att en stor del kunder valde traditionella butiker då 

lågprisbutikerna inte erbjöd samma märken, fabrikat och förpackningsstorlekar.  

   Men det framstod klart och tydligt att lågprisbutikerna hade accepterats i olika grad av olika 

kundkategorier. Frågan man då ställde sig var om detta var tillräckligt för att ge dessa butiker 

en långsiktig framtid62 (Se bifogande bilaga 1). 

 

   4.5  Lågprislivsmedelsbutiker i nuläget 
I nuläget råder en stor konkurrens inom dagligvaruhandeln. På bara två år har drygt 220 

livsmedelsbutiker öppnats i Sverige, bland annat lågpriskedjorna Lidl från Tyskland och 

Netto från Danmark. Sedan dessa trätt in på marknaden och tagit en stor plats så har bland 

annat ICAs marknadsandel sjunkit kraftigt. I och med att Lidl och Netto satsar på att 

expandera, framförallt i Stockholm så vill nu stora företag som ICA satsa på nyinvesteringar. 

ICA är villig att öppna ytterligare tre till fyra stormarknader i Storstockholm för att öka sina 

marknadsandelar i regionen.  Även andra företag ryktas om att ta en plats på den svenska 

marknaden, bland annat Aldi, Walmart, Tesco och franska Carrefour63. Enligt Andrew 

                                                 
62 Konsumenterna och lågprisbutikerna; 1992 
63 Göteborgsposten, 2005-03-26, sid 62 
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Cookson, VD för det franska konsult- och trendanalysföretaget Gira (analys institutet Gira), 

så har Sverige tack vare ICA den starkaste aktör inom livsmedelshandeln inom hela Europa. 

Vidare förutspår han att ICA inom tio år kan ha kontroll över långt mer än hälften av de 

svenska hushållens matkassar. Cookson menar att lågpriskedjorna som Lidl och Netto stannar 

i Sverige under överskådlig tid vilket gör att svenska aktörer inte bör ta upp kampen mot dem. 

Marknaden är inte heller tillräckligt stor för att ta in andra internationella lågpriskedjor. Att 

just Lidl blivit så dominanta i Tyskland beror enligt Cookson, på att den tyska 

livsmedelsmarknaden befann sig i ett vakuum. I Sverige är det dock annorlunda, marknaden 

är redan besatt, främst då av ICA som dominerar marknaden och som kan växa av egen 

kraft64. ICA-Invest skall i maj månad eventuellt besluta att sälja ut en del av aktierna på 

Stockholmsbörsens O-lista, detta visar att företaget bestämt sig för att utnyttja sin 

marknadsdominans till att växa ytterligare, eftersom att börsintroduktionen ger möjlighet att 

komma åt riskkapital. Med detta menar Cookson att lågpriskonkurrensen inte missgynnar 

företaget. Ytterligare ett plus är att ICA är hälftenägare i svenska Netto.  

   Visst har lågpriskriget nått Sverige men det är enligt Cookson en fråga om politik. Ett 

tydligt exempel kan ses i Frankrike där regeringen begärt en reducering av konsumentpriserna 

med någon procent. I och med att ämnet är hett och diskuteras samt påtrycks så blir vikten av 

låga priser allt högre vilket gör att konsumenterna tror på det. De går ut och letar efter lägsta 

pris. Detta påverkar självklart livsmedelshandelns leverantörer som får en press att sänka sina 

priser. Cookson förutspår två tydliga trender, den ena är jakten på låga priser. Den andra är 

hypermarknader, där kunden kan köpa allt från tv-apparater och kläder till äpplen, mjölk och 

färdiga måltider. Butikerna i mellansegmentet, supermarknaden, ligger illa till, enligt Cookson 

och hans konsultföretag Gira65.   

 

Sverige är idag dyrare än andra länder inom EU när det gäller dagligvaruhandel. 

Konkurrensen från utländska kedjor bidrar till att bryta upp den närmaste oligopol artade 

situationen som råder i svensk dagligvaruhandel. Enligt konkurrensverket är den hårda 

konkurrensen något som gynnar konsumenterna då priserna tvingas sänkas. Även utjämning 

av priser kommer att ske, då priserna i dagsläget inte ser likadana ut runt om i landet. Enligt 

undersökning gjord av konkurrensverket år 2000 låg Stockholm som dyrast och Göteborg 

som billigast66.  

                                                 
64 Göteborgs-Posten, 2005-03-08, EkoPol, sid 52  
65 Ibid 
66 Aftonbladet, 2005-03-08, sid 18 
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 ICA själv påstår sig sänka sina priser för att anpassa dem till en lägre europeisk nivå. Men 

om det sen stämmer eller om de endast gjort det för att slå tillbaka utmanarna kan diskuteras. 

Att sedan konsumenterna tjänar på det är en tidsfråga. Enligt journalisten Frank Bergå, 

kommer priserna att öka igen. Att ICA gett ett löfte om EU:s prisnivåer som i genomsnitt är 

sju procent lägre är inget som kommer att hålla. Visst är det välkommet i ett land med 

Europas högsta matpriser men enligt Bergå bör inte konsumenterna jubla allt för mycket för 

så fort de slår ut konkurrenterna så kommer priserna att höjas igen67.  

   I och med att ICA skall sänka sina priser så skall de även spara in en miljard kronor, detta är 

något som påverkas bland de anställda, 500 tjänster skall nämligen bort. Enligt Kenneth 

Bengtsson, VD på företaget år 2004, så kommer summan som sparas in att gå till 

prissänkningar, och inte till resultatförbättringar68.  

    

Efter att ha funnits till på den svenska markanden under cirka ett halvår hade Lidl inte orsakat 

större förändringar inom dagligvaruhandel. Detta visar en undersökning gjord av 

Jordbruksaktuellt. Det som mest kom att bli aktuellt var Lidls kända personalpolitik som retat 

upp Handelsanställdas förbund starkt. Lidl körde nämligen med ett system som gick ut på att 

endast ge ut provanställning och inte mer än så. Stor del av personalen har tvingats avgå efter 

provanställningen. Vidare så har företaget stark kontroll på sin personal, ett exempel är antalet 

toalettbesök som får göras under dagen. Detta har retat upp andra lågpriskedjor som menar att 

Lidl ger alla de andra ett dåligt rykte.69 

 

   4.5.1  Fler butiker    

En ny satsning på nya butiker med billig mat kommer att ske framöver i Stockholmsområdet. 

Gatu- och fastighetskontoret har presenterat en lista med 48 nya platser där nya lågprisbutiker 

kommer att etablera sig inom den närmaste tiden. Företagen som är med i överläggningen är 

Lidl, Axfood, Netto, Prisextra, Citygross samt Food market. De exakta platserna för vart 

dessa butiker kommer att slå upp sina dörrar är fortfarande konfidentiellt men de kommer att 

etablera sig i redan existerade lokaler vid olika bostadsområden. Anledningen till att man för 

tillfället inte kan meddela vart butikerna kommer att öppnas beror på konkurrensorsaker70 (se 

bifogande bilaga 2). 

                                                 
67 Aftonbladet. 2005-03-07, sid 26  
68 Dagens industri. 2004-12-02, sid 1 
69 Jordbruksaktuellt, 2004-03-29, sid 7 
70 Stockholms City, 2005-04-21, sid 3 
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Skälet till att man gör en sådan storsatsning i Stockholm beror på att matpriserna i Stockholm 

ligger 10-15 procent högre än vad de gör i Göteborg. Finansborgarrådets Annika Billström 

anser att man inte skall ha sådana skillnader mellan två storstäder i ett och samma land.  

   Som tidigare diskuterats har en rad lågprisbutiker redan etablerat sig på marknaden och 

detta har resulterat till att matpriserna har börjat sjunka. Netto och Lidls verksamhet har 

medfört till att matpriserna under mars 2005 sjönk med 1,2 %. Man hoppas att denna nya 

satsning kommer att resultera till att matpriserna i Stockholm blir som de är i övriga delar av 

landet.71 

    

 

   4.6  Konkurrens med Egna märkesvaror 
Butikerna satsar allt mer på Egna märkesvaror. Genom att ha denna typ av varor kan 

företagen reducera sina kostnader vilket gynnar konsumenterna som får köpa billigare. 

Jämfört med inköpspriserna på de kända märkena ligger priserna på egna varor ungefär 25 

procent lägre.  År 2002 var drygt nio procent av varorna i butikerna egna märkesvaror, år 

2004 ökade siffran till 12 procent och målet för de stora kedjorna är att komma upp till 25 

procent. Enligt undersökning av prisjämförelse gjord av Ulf Johansson, forskare på 

företagsekonomiska institutionen i Lund så har inte egna märkesvaror lett till lägre priser 

totalt sett eftersom att de i första hand är det små leverantörerna som slås ut. En annan risk 

med egna märken är anonymiteten i deklarationen som bland annat framhävt kritik från 

konsumenterna.  

    En sektor som kan drabbas hårt när handelns makt ökar är producenterna. De får mindre 

betalt för sina varor, även arbetstillfällen försvinner då en stor del av egna märkesvaror 

tillverkas utomlands. Ett exempel på detta är all chips som säljs som egna märken, dessa har 

flyttat utomlands vilket de svenska potatisodlarna tydligt märkt av72. 

 

Men hur blir då kvalitén hos de billigare produkterna, är en fråga man kan ställa sig. Generellt 

förknippas billiga produkter med sämre kvalitet. Enligt undersökning gjord av aftonbladet har 

bland annat köttet kommit att bli ett hett ämne. Kunderna får inte så mycket kött som de 

betalar för. Detta på grund av att 20 procent av kycklingköttet anses bestå av vatten. Då vatten 

                                                 
71 Statistiska Centralbyrån  
72 Göteborgsposten, 2005-03-26, sid 62 
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självklart är billigare än kött, blir kilopriset billigare. Men detta är enligt undersökningen 

något som skett även hos de icke lågprislivsmedelsbutikerna, bland annat hos ICA73.  

 

 

4.7   Intervjuer 
Nedanför redovisas för de intervjuer vi har utfört samt den sekundära intervjun som vi 

refererar till.   

 

   4.7.1  Netto marknad AB  

En intervju med vice VD för Netto marknad Sverige AB, Thomas Hansen, genomfördes för 

att få en intern bild av Netto. Thomas Hansen kommer ursprungligen från Danmark och har 

arbetat inom företaget de senaste åren. Inledningsvis började intervjun genom att vi bad 

Thomas beskriva hur Netto ser på marknaden idag? 

 
Vi anser oss inte kunna bli utkonkurrerade då vårt koncept är helt nytt i Sverige. Konceptet är 

kontinentalt, i Danmark har Netto 20 % marknadsandelar och i Tyskland ligger det på 30 % 

medan i Sverige har vi bara 1-2 % och det delas med Lidl. För tillfället befinner sig både 

företaget och branschen (lågprislivsmedelsbranschen) i en uppbyggnadsfas. Eftersom att vi är 

bland de första så anser vi oss ha en chans att visa att vi är bäst och därmed stanna kvar på 

marknaden. Det är enkelt, vårt koncept är att erbjuda kunderna lägre priser med hög kvalitet 

samt att vi finns nära till hands. Hittills har alla butiker som erbjuder kunderna ett lägre pris 

varit lokaliserade på mer avlägsna platser där man antigen måste ha bil för att ta sig dit eller 

åka buss. Vi vill finnas nära kunden och därför lägger vi oss centralt. 

 
Vad är det som gör att kunder kommer till just er? 
 
I första hand är det priset och sen att vi finns nära kunden. Man kan handla på vägen hem. Just nu så har vi inte 

så många butiker i Stockholm vilket har resulterat till att butikerna är fyllda med kunder. Köerna växer och 

personalen jobbar snabbt för att hinna med allt. Vi jobbar på att öppna fler butiker för att ta lite av trycket som 

finns i de befintliga butikerna just nu. För tillfället håller vi på att förhandla med en lokal vid Vanadis för att 

avta på trycket som butiken på Sveavägen handskas med varje dag. 

 
 
 
 
                                                 
73 Aftonbladet, 2005-03-18, sid 12 
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Hur försöker ni utmärka er från övriga lågprislivsmedelsbutiker på den befintliga marknaden? 
 
Vi satsar hårdast på att sänka priset på märkesvaror som kunder känner igen. Sedan försöker vi få kunderna att 

köpa våra egna märkesvaror som heter Nettop. De är billigare än märkesvarorna och innehar samma kvalitet 

vidare så förknippar folket märket med oss. Dessvärre lever vi i ett samhälle där märket fortfarande spelar en 

stor roll och de flesta kunderna betalar gärna mer för att få ett speciellt märke. Vi vill och hoppas att folk så 

småningom inte ska bry sig om märket utan att istället smaka på produkten och utgå från det, men detta kommer 

tyvärr att ta några år. Vi tjänar mer pengar på våra egna varumärken än vad vi gör på att sälja andra men 

marknaden är inte redo för det. Ett exempel är tandkräm, vi säljer ingen andra tandkrämer än dem marknaden 

är vana vid för vi vet att folk inte köper annat. 

 

Kommer kunder till er för att de trivs här, dvs. miljön, servicen etc, eller handlar det endast 

om ett lågt pris? 

 
Våra kunder kommer i första hand för priset, det är det bästa priset de är ute efter. Men vi försöker göra det 

trevligt och fint i butikerna genom att måla, ta hand om golv etc. Dessa är stora investeringar som kostar men 

det får man ta eftersom vi satsar på att vara kvar på markanden i många år. 

 

Hur påverkas ni av att andra livsmedelsbutiker som bl.a. ICA (som inte är en 

lågprislivsmedelsbutik) sänker sina priser för att konkurrera ut just er?  

 
Marginalerna minskar vilket innebär att vi måste ut och förhandla om på nytt igen. Vi måste vara billigast 

annars har vi ingen plats på marknaden och därför måste vi se om priserna då andra gör markanta 

förändringar i sina priser.  Med andra ord innebär det att vi får mer att göra, pressa priser, förhandla med 

leverantörer, byta leverantörer, komma på nya lösningar etc. Men det är tyvärr spelreglerna och har man gått 

med i spelet så får man vara redo att spela. Men när de stora jättarna sänker sina priser öppnar det dörrar för 

nya att ta sig in på marknaden vilket innebär att vi får fler konkurrenter samt att de stora jättarna blir en större 

konkurrent till oss då vi har samma kundkrets som målgrupp. Marknaden blir bredare. 

 

Tror ni att ICA har någon möjlighet att ta över delar av er marknad, i och med att de nu 

sänker sina priser? 

 
Nej det tror jag inte. Absolut inte, de kan ta över vissa delar men då pratar vi om små delar eftersom våra 

kundgrupper skiljer sig åt. Vi erbjuder fortfarande kunderna lägre priser och sänker våra priser när de sänker 

sina.  

 

Alla företag har en strategi om hur de ska träda in på marknaden samt skapa och bevara en 

kundkrets. Hur förhåller sig Netto till denna fråga? 
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Det viktigaste är att hitta rätt sortiment, detta gör vi genom att testa oss fram och sedan använder vi det som 

lyckas bäst i vårt fasta sortiment. Det handlar om att hitta rätt produkt-mix som kunder vill ha till det bästa 

priset. Vi försöker lyssna på kunderna mycket och höra efter vad de vill ha.   

 

Sortimentet varierar inte i Sverige, men vissa produkter har mer eller mindre plats i olika orter. I Stockholm 

säljer vi mer pesto än vad vi säljer nere i Skåne, därmed så köper vi inte in lika mycket pesto till Skåne. Vi har 

även teman från olika länder som vi annonser med jämna mellanrum men även här har vi en skillnad mellan 

orter. Man lär sig ganska snabbt vart de olika teman fungerar bäst. Vi försöker hitta trender före alla andra, vi 

var bland annat den första livsmedelsbutiken som började sälja Naan-bröd i Sverige. 

 

Vilka är era viktigaste tillgångar/möjligheter? Styrkor? Svagheter? Hot? 

 
Svagheter: Vi har inte ett fullt sortiment och vi kan inte heller ha det. En svaghet är det som vi redan nämnt med 

att svenskarna är vana med att handla i en och samma butik. 

Styrkor/möjlighet: Vår personal är vår starkaste tillgång och de betyder mycket för oss. Vi är lyhörda och 

lyssnar mycket på dem.  

Hot: Nya kedjor som introducerar sig på marknaden eftersom det fortfarande finns utrymme för dem. Men på 

samma gång som de medför ett hot så är de en möjlighet för oss. De lär kunderna att handla i flera butiker och 

att börja titta mot vårt håll, med andra ord så ökar det vår kännedom. Sen är det vår uppgift att särskilja oss 

från dem och att visa vad vi går för.  
 
Vilka anser ni vara era störta konkurrenter? Varför just dessa? 

 
Konceptmässig: Lidl 

Prismässigt: Alla  

Vi kämpar mot alla och konkurrerar mot alla. Vi skiljer oss från Lidl genom att vi har många kända varumärken 

som kunden känner sig bekväm med samt att vi erbjuder kunden våra egna varumärken. Vi har försprång då vi 

har butiker i Stockholm medan Lidl fortfarande har sina flesta butiker utanför storstäderna och tullarna.  

 

Lidl är ett av de mest framgångsrika livsmedelsföretagen inom detaljhandeln i Europa, vad 

tycker ni om detta? Är det något ni kan ta över i framtiden? 

 
Vi har inte tänkt följa Lidls tratt som de har öppnat för vi vill inte vara störst utan bäst. Förhållandet mellan Lidl 

och Netto är som en katt och råtta lek, ändrar vi priserna så gör de det och vise versa. Men vi tror att kunderna 

väljer oss framför Lidl och mycket till det beror nog på de varumärken som vi erbjuder.  
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Vilka faktorer har givit er framgång?  

 
Att vi litar på oss själva, vi är envisa med vårt koncept och försöker göra rätt samt hålla oss till den linjen. Man 

kan säga att envisheten är huvudsaken till vår framgång. Vidare är vi flexibla och är inte rädda för att testa oss 

fram och komma på nya lösningar. För tillfället håller vi på att jobba med ekologi, att ha ekologiska produkter 

till ett lägre pris. Givetvis kommer de att vara dyrare än de andra icke ekologiska produkterna vi erbjuder men 

ändå lägre än de ekologiska produkterna som våra konkurrenter erbjuder. Många anser  att ekologi och lågpris 

inte hör ihop men vi försöker ändå komma fram till en lösning 

 

Det har blivit allt populärare att ha egna märkesvaror. Hur mycket gynnar det er? Vad får det 

för kritik? Positivt/negativt 

 
Med våra märken försöker vi se till att de är ännu bättre samt att de håller en hög kvalitet. Vi utför hårda tester 

på dem för att de ska vara bra och smaka bra. Vi vill visa våra kunder att varje produkt är väl genomarbetad 

och att det är lika bra som märkesvarorna. Dessvärre tar det tid innan folk förstår det.    

 

För att kunna erbjuda ett lägre pris innebär det att man måste reducera kostnader hur bemöter 

ni detta? Vart har ni era störta kostnadsreduceringar? 

Satsar ni på färre personal för att hålla priserna nere?  
 

Ett sätt för oss att konkurrera och att hålla kostandena nere är lönerna. Vi kan inte ha för mycket personal i 

varje butik utan vi jobbar med det minimum som man kan ha. Genom denna lönereducering kan vi pressa 

priserna men det innebär också att kunderna får stå längre i kön, att butikerna inte alltid är prydliga etc. Man 

kan säga så här, om man vill stå och små prata och bara fördriva tiden så är nog en Netto butik (för tillfället då 

det inte finns så många i Stockholm och alla försöker tränga sig i de som finns) inte det bästa valet man kan 

göra.  Personal samt hyra är de primära faktorerna men vi jobbar även hårt på inköpssidan. Vi pressar priserna 

så hårt vi kan samt att vi inte försöker göra mer än andra, vi har inga trendiga super snygga lokaler. Vi har 

heller inga högklassiga huvudkontor utan det är ett, som vi har i Falkenberg och en i Nykvarn. 

 

Hur väljer ni leverantörer som är tillräckligt billiga?  
 

Bra kvalitet till lägsta pris. 

 

Hur förhandlar ni med era leverantörer? Hur ser förhandlingskraften ut? 

 
Förhandlingskraften och styrkan på denna är olika. Vissa starka leverantörer såsom Coca-Cola mm. är 

självklart svårare att förhandla med då det för oss är svårt att klara oss utan dem. De tunga A brands är oftare 
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tuffast men även dom har intresse i en volym ökning som vi kan erbjuda dem. Netto är idag en av Sveriges mest 

expansiva företag och det är ett av våra tyngsta argument i förhandlingarna. När det gäller våra EMV så kan 

det finnas fall där leverantörerna är mycket beroende av att ha oss kvar och där kan man stå starkare, men allt 

handlar som i resten av livet om att skapa ett bra förhållande och  ömsesidig respekt, vilket vi strävar efter med 

både stora och små. 

 

Hur upprätthåller ni konkurrensfördelar? 

 
Vi jagar hela tiden nyheter samt att hela tiden försöka bli bättre. Vi pressar våra konkurrenter och våra 

leverantörer, ju mer vi kan köpa in desto större rabatt får vi vilket gynnar kunderna. 

 

Hur täckande är ert sortiment? Kan en kund komma in och göra sina inköp i en Netto butik, 

eller måste han komplettera med att besöka en annan (då menar vi inte en kund som ska laga 

en exklusiv maträtt från fjärran öst) 

 
Man klarar sig med att handla hos oss men visst behöver man komplettera med andra produkter. Vi har inte det 

lilla extra som vissa kunder kräver, tex. speciella nya produkter som nyss har introducerats på marknaden. Vi 

har heller ingen disk där kunden kan köpa skivad pålägg eller färsk fisk. 

 

 

   4.7.2  Lidl Sverige AB 

Sekundär intervju (2003) med fastighetsdirektör, Lidl Sverige AB. Respondenten har tidigare 

erfarenhet inom ledarskap samt att starta upp nya företag. Intervjun är refererad från en 

tidigare studie inom samma ämne74. Intervjun börjar med att beskriva företagets syn på 

marknaden. 

 
Marknaden har varit svår att ta sig in på vilket beror på planmonopolet i Sverige. Kommunen är motstridiga 

mot nya livsmedelskedjor och att processen till att få tillstånd att bygga tar lång tid och därmed väldigt kostsam. 

Dessutom kan det vara väldigt svårt för en ny aktör att etablera en bra relation med leverantörer. De företage 

som klarar av att möta dessa hinder är enade företag med bra ekonomi och långsiktiga mål. Det måste finnas en 

hög grad av tålamod och förmågan att bygga upp ett fungerande nätverk, vi på Lidl anser oss vara just den 

sortens företag. Eftersom Lidl är ett privatägt företag som inte är börsnoterad har vi ingen press på oss att 

redovisa ekonomiska resultat. Verksamheten är så pass stabil att företaget kunnat förbereda butiker i Sverige 

under tre år utan någon som helst vinst under denna tid. Detta ger oss en unik möjlighet som andra aktörer 

saknar.  
 

                                                 
74 Uppsats; Elgeby &Nowak, 2003, sid 32-39 
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Definiering av affärskoncept 

 
Vi definierar vårt affärskoncept som hard-discount, det vill säga att vi erbjuder ett sortiment till lägsta möjliga 

pris. Lidl butikerna är till skillnad från vad många tror belägna i närområden och skall vara lättillgängliga för 

många personer både kommunalt och med bil. Lidl präglas av enkelhet, vilket även är grundidén och nyckeln till 

framgång. Vi vill att Lidl skall förknippas med enkelhet, enkelt att handla, enkelt att ta sig dit, enkelt att hitta i 

butiken. Alla butiker är standarddrivna, vilket betyder att de  ser likadana ut och erbjuder samma sortiment.  
 

Lidls kostnadsreduceringar  

 
Lidl äger de flesta av sina fastigheter vilket gör att räntekostnaderna är mycket lägre än den avkastning en 

fastighetsägare kräver. Fördelen med detta är att drivkostnaden blir mycket lägre och ju längre företaget finns 

kvar desto billigare blir det.  
 

Angående konkurrenter 

 
De tre stora aktörerna på marknaden, ICA Ahold, Coop och Axfood, har länge utgjort ett oligopol där de alla 

hållit en viss prisnivå. De har inte haft någon anledning till att sänka sina priser eftersom att de utgjort 

majoriteten på marknaden där konsumenter inte kunnat bli erbjudna andra alternativ. Alla behöver mat och om 

det inte finns något hot på marknaden så vet de stora aktörerna att konsumenter kommer att köpa deras 

produkter ändå. Trots allt så upplever jag det som att en del politiker blivit mer positivt inställda till 

lågpriskoncept. De verkar ha insett att inte alla i samhället kan handla mat obehindrat, utan att de finns många 

som behöver ett lågprisalternativ för att få hushållsekonomin att gå ihop.  De stora aktörerna har genomfört en 

strategiändring sedan lidl dök upp på marknaden genom att försöka införa lågpris och förändra sin verksamhet 

mot lågpriskoncept. En potentiell konkurrent för Lidl i framtiden utgörs av utländska aktörer exempelvis franska 

Carrefour som kan komma att köpa upp sig i den svenska stormarknaden. 

 

Svårigheter och hot 

 
En svårighet som kan upplevas som ett hot för Lidl är företagets policy om att inte prata med media. Det betyder 

att pressen kan skriva vad som helst om företaget utan att vi försvarar oss. Lidl har valt att inte ta diskussioner 

med pressen, utan vi håller en låg profil och låter butikerna tala för sig själva. Nackdelen med detta är att 

allmänheten som kanske inte känner till Lidls policy kan få fel bild av oss och anta att de som skrivs är sant just 

för att vi inte försvara oss.  
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   4.7.3  ICA Sverige AB 

Elektronisk intervju genomförd med Malin Eklöf Thari, butikskoordinator, ICA Sverige AB. 

 

Vad är det som gör att kunder kommer till just er? 

 
Det finns inget givet svar som tyder på att våra kunder besöker oss av ett specifikt skäl. Vi på ica tror att det är 

en kombination av olika attribut som vi erbjuder vilket resulterar till återköp hos oss. Vi har funnit på 

marknaden under en längre tid vilket i sin tur åstadkommit att kunderna känner sig trygga hos oss. Om jag ska 

svara på varför kunderna kommer till oss istället för att gå till billigare livsmedelsbutiker kan jag med skarp 

tunga säga att det beror på att vi erbjuder en bättre service, högre kvalitet, voluminösare sortiment och tillgång 

till både små samt större förpackningar. 

 

Vad anser ni om livsmedelsbutikerna som profilerar sig som lågpris, utgör de något hot för 

er? Och hur ser ert förhållande ut? 

 
Alla som befinner sig inom samma bransch som oss är ett hot för oss men sen kan man vrida och vända på det. 

Jag kan inte påstå att dessa i nuläget utgör ett direkt hot för oss, vi skiljer oss i många avseenden exempelvis 

service, kvalitet och kvantitet. Hotet som dessa butiker medför är att de öppnar vägarna för andra. Genom att de 

etablerar sig på marknaden utgör de ett exempel för andra butiker och så småningom kommer de bli fler och då 

är det ett stort hot för alla inom branschen.  

 

När ni sänker era priser så betyder det att ni utför olika kostnadsbesparingar, vart kapar ni 

kostnaderna för att sänka priserna?  

 
Vi sänker enbart våra marginalvinster. Samma leverantörer, samma inköpspriser fast med längre vinst.  
 

Vilka är era viktigaste tillgångar/möjligheter? Styrkor? Svagheter? Samt hot? 

 
Vår starkaste styrka är nog även vår största svaghet, givetvis är det faktumet att vi har funnits på marknaden 

under en längre tid där kunderna känner sig trygga och bekväma med oss. Men det innebär även att det finns en 

risk att kunder är mättade av oss och är redo att pröva något nytt. Angående de största hoten, för tillfället, så är 

det att den stora jätte koncernen inom dagligvaruhandel i Europa som har visat tecken på att de kan komma att 

etablera sig i norden. Denna koncern heter Carrefour och innehar marknadsöverlägsenhet i de flesta 

Europeiska länderna och på senare tid har de även tagit över stora delar av den Asiatiska marknaden.  

 

Det har blivit allt populärare att ha egna märkesvaror. Hur mycket gynnar det er? Vad får det 

för kritik? Positivt/negativt, hur stor andel av ert sortiment består av ert Eget varumärke? 
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Vi har våra egna varumärken vilka vi säljer lika flytigt som alla andra. De gynnar oss i det avseendet att vi gör 

en högre vinst då vi säljer våra egna varor samt att vi sprider vårt namn. De flesta matkorgarna som handlas i 

våra butiker består alltid av ett par av vårt eget märke. Vi har under senare tid även konstaterat att det har blivit 

med vanligt att köpa vårt eget varumärke och således har vi utökat vårt sortiment på egna varumärken.  

 

 

  4.8   Observationer 
För att se om det finns några markanta visuella skillnader mellan lågprisbutiker och 

traditionella butiker har butikerna studerats genom besök, där jämförelser dem emellan gjorts. 

Besöken skedde i sex stycken butiker, två olika butiker från respektive företag.  Stora 

skillnader kunde genast skådas mellan dessa. 

   Om man i första hand belyser skillnaderna mellan Lidl och Netto observerades att Lidls 

sortiment till största del består utav utländska produkter och varumärken. Dessa produkter 

hade i synnerlighet sitt ursprung i Tyskland. Företaget har tagit sina original produkter (tyska 

produkter) och därefter enbart applicerat en svensk förpackning till dem. Detta skiljer sig från 

Netto som till största del innehar ett svenskt sortiment med svenska varumärken. Mängden 

produkter hos Netto skiljer sig påfallande genom att de enbart har vissa föremål och produkter 

medan Lidls sortiment är mer utbrett och täckande. Priserna mellan Netto och Lidl är nästan 

på samma nivå och inga större markanta prisavvikelser kunde påträffas. Lidl har betydligt 

större lokaler, fler kassor samt mer välordnade och välskötta butiker medan Nettos butiker är 

mer kaotiska, mindre, stökiga samt väldigt lite personal.   

   Om man nu övergår till skillnader mellan lågprisbutikerna och de traditionella 

livsmedelsbutikerna (ICA) var sortimentet den största skillnaden. De traditionella 

livsmedelbutikerna har en mängd variation av olika produkter från olika leverantörer samt fler 

exklusiva/delikatess produkter än vad lågprisbutikerna har. Vidare så har de flesta 

traditionella butikerna någon form av disk allt från ost/pålägg till köttchark, detta fanns inte i 

någon av lågprisbutikerna som besöktes. Priserna skilde sig mellan butikerna och detta kunde 

enkelt observeras på samma produkter som hittades i alla tre butikerna. Gällande frukt och 

grönt fanns det stora prisskillnader även här men här fanns ytterligare en skillnad. ICA hade 

ett mer välsorterat utbud med högre kvalitet än vad lågprisbutikerna hade att erbjuda.    
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5.   ANALYS OCH RESULTAT 
I detta avsnitt analyseras den data som bearbetats utifrån de teorier vi redogjort för. För att 

göra det lätt överskådligt presenteras analysen utefter den teoretiska referensramen.   

 

 

   5.1  Generella strategier – lågprisstrategi  
Den existerande konkurrensen i livsmedelsbranschen har medfört nya etablerare på den 

svenska marknaden. Det tidigare starka oligopolet inom dagligvaruhandeln har tappat sitt 

starka fotfäste i Sverige. Detta öppnade nya dörrar för nya aktörer att ta sig in på marknaden 

med strategier som var annorlunda de dåvarande. En av dessa nya strategier som introducerats 

är lågpriskonceptet. Idag konkurrerar lågprislivsmedelsbutiker sida vid sida med traditionella 

livsmedelsbutiker där dess starkaste konkurrensfördel är det låga priset som de erbjuder.    

   Lågprisprofilerade Lidl och Netto bedriver dagliga kostnadsreduceringar för att hålla löftet 

om att förse marknaden med ett lägre pris än de traditionella butikerna. Den största 

kostnadsreduceringen sker inom personal och leverantörer vilket har sina följder. Personal 

besparningar har medfört att butikerna inte är lika välskötta, längre köer samt en mer hektisk 

miljö för kunden jämfört med ICA. Jakten på billigare leverantörer har även medfört heta 

diskussioner gällande kvalitén på varorna. 

 

   5.1.1  Krav vid lågprisstrategi 

För de redan etablerade företagen ställs det inte lika många krav vid introduktion av ny butik. 

ICA etablerar nya butiker runt om i landet utan samma problem eller risker som nya aktörer 

möter. Företaget består av en klar organisation, det finns en ansvarsfördelning, noggranna 

kontroller samt tillgång till kapital. Ett nytt företag som etablerar sig på en ny marknad kan 

finna dessa punkter svåra att fullborda.  Privatägda Lidls etablering i Sverige skedde utan 

press på profit. Företagets starka ställning i Tyskland samt i de länder där de är verksamma 

medförde en enorm kapitaltillgång vilket gav dem en oerhörd rörelsefrihet. Detta är något 

unikt och det är få företag som får denna möjlighet. Netto är starka på hemma marknaden men 

ändå skedde etableringen på svenska marknaden genom ett uppköp av ICA koncernen där 50 

procent av Netto Marknad Sverige förvärvades.  Både Lidl och Netto använder sig av 

lågkostnadskanaler för att nå kunderna vilket medför kostnadsbesparningar. Detta leder i sin 

tur till att de inte kan åstadkomma en lika stark image som ICA då ICA dagligen syns på TV 

samt i outdoor reklam.  
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   5.1.2  Generell eller fokuserad 

Dagligvaruhandel är en bred marknad med möjligheter till att nischa sig inom olika delar av 

den. Netto och Lidl innehar lågprisprofiler men innehar två olika ”scoop of competitive 

target”.  Netto hävdar att de inte är en butik där stora veckoinköp skall ske utan vill ses som 

en närbutik som erbjuder ett billigare alternativ. Enligt egna observationer har inte Netto ett 

fullt sortiment vilket bekräftades efter utförd intervju. Detta visade hur Netto har nischat sig 

till ett segment där det handlar om snabba och tillfälliga köp. Lidl erbjuder ett bredare 

sortiment och kan ses som mer generella där stora veckoinköp kan göras. Ytterligare en 

skillnad mellan dessa två är dess geografiska platser. Då Netto är en närbutik för snabba inköp 

befinner sig den mer åtkomlig och central medan Lidl befinner sig mindre centralt men 

erbjuder sina kunder stora parkeringsmöjligheter. Nettos vision är att vara bäst till skillnad 

mot Lidl som vill vara störst. Gällande ICA så är de klart och tydligt generella. ICA butikerna 

som är uppdelade i fyra profiler uppfyller ett stort behov gällande dagligvaruhandeln, allt från 

närbutik för dagliga inköp till större butiker för större planerade inköp. 

 

 

   5.2  Method for competitive advantage selection 
Den ökade konkurrensen inom branschen gör att man idag inte enbart kan konkurrera med ett 

lågt pris. I undersökningen som gjordes 1992 hävdades att det var kundens möte med 

butikerna som skulle resultera till hur pass lyckade de skulle bli. ”Så länge kunderna är nöjda 

och handlar i butikerna finns det ett utrymme för lågprisbutikerna att växa.”  Detta sades för 

13 år sedan då lågprislivsmedelsbutiker inte hade fått ett stabilt fotfäste i Sverige. Idag är 

branschen fylld med nyetablerade företag på en marknad med utrymme för fler. Detta 

indikerar att de företag som befinner sig på marknaden måste ha ytterligare attribut att erbjuda 

kunden för att kunna överleva. Den nuvarande situationen för lågprisbutiker handlar inte 

längre enbart om ett lågt pris.      

   Thomas Hansen hävdar att kunderna besöker Nettobutikerna för att få ett billigare alternativ 

och erkänner att atmosfären i butikerna ibland kan ses som kaotisk. Han medger även att de 

har ett mervärde att erbjuda kunden förutom det låga priset.  Nettos mervärde kan ses som 

dess sortiment som är välkända hos det svenska folket samt dess vilja att befinna sig centralt. 

Lidl har lite svårare att framhäva ytterligare attribut då deras fokus ligger på att leverera 

liknande produkter till ett lägre pris. Lidls utländska produkter kan inte ses som starka 

konkurrensfördelar då de har medfört att kunder är skeptiska mot att köpa dem framför en 
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svenskproducerad produkt. ICA som inte tillhör samma kategori av livsmedelsbutiker har 

framhävt ytterligare mervärden som kunden erbjuds, detta i form av en kundklubb, recept, 

efter-köp-service etc.  

 

1 2 3 4 5 6 7 
Konkurrens Företags Konkurrentens Angelägenhet av att Tillgång och Konkurrentens förmåga Rekommenderad  

fördelar position/status position/status förbättra position hastighet att förbättra position åtgärd  
  Netto  /  Lidl        ICA Netto    /    Lidl Netto  /Lidl              ICA  Netto   /   Lidl 
Teknologi    3       /     3 9 H        /         H M    /     H H Monitor /  invest 
Priser 896,92 /  868,74  875,48 L         /        L H    /     H H Monitor /  Invest 
Kvalitet 7       /        5 9 M        /         H M    /    M L Invest  /  Invest 
Service 2      /        3 10 H         /         H H    /   H L Invest  /  Invest 

 

Tabellen visar hur olika resultat kommit fram efter att ha analyserat företagen. ICA innehar en 

högre teknologi än Netto och Lidl då bland annat priset kan läsas av själv, teleservice, 

utformad hemsida etc. Det har visat sig att priserna mellan de tre företagen inte har så stora 

markanta skillnader som man skulle kunna tro då Netto och Lidl profilerar sig som lågpris (se 

bifogande bilaga 3). Lidl har under den senaste tiden fått mycket kritik i media till att ha en 

dålig kvalitet på sina produkter, därmed bör åtgärder utföras för att försvara positionen. ICA 

innehar en hög kvalitet vilket gör att förbättring är mindre angeläget. Detta gäller även för 

servicen hos ICA, då de idag redan har en bra service kan det vara svårt för dem att förbättra 

den medan Lidl och Netto bör ta hastiga åtgärder.   

 

 

   5.3  Konkurrensanalys - Five forces 
 

   5.3.1  Konkurrenter 

Marknadstätheten inom dagligvaruhandeln är hög vilket har resulterat till en intensiv rivalitet 

mellan de verksamma företagen. Företagen i frågan konkurrerar mot alla företag som säljer 

livsmedel. Detta fenomen gäller även företag som inte är deras direkta konkurrenter 

exempelvis bensinstationer och små livs. Innan inträdet av Lidl och Netto fanns det klara 

ledare med stora kostnadsfördelar vilket gav till följd att konkurrensen var låg. Men inträdet 

av de nya lågprisprofilerade butikerna har höjt konkurrensen.   

   Livsmedel är inte differentierade produkter och kopiering av dem kan utföras utan 

svårigheter. Detta betyder att konkurrensen inom livsmedelsbranschen är hög där produkter 

hela tiden kan ersättas. Specialiserade livsmedel finns inom branschen men har inte hittats i 
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de lågprisprofilerade butikerna. Delikatess produkter, som är en sort av 

specialiseringsprodukt, är representerade i ICAs sortiment. Egna observationer och intervjuer 

tydde på att varken Lidl eller Netto innehar några delikatess produkter i sitt sortiment. Detta 

betyder att Lidl och Nettos närvaro på marknaden inte förändrar konkurrensen inom alla delar 

utan inom specifika områden. 

 

   5.3.2  Leverantörer  

Lidl har stark förhandlingskraft gentemot sina leverantörer detta genom att de köper in från 

samma leverantörer till alla sina butiker och uppnår därmed profit. Eftersom Lidl använder sig 

av samma leverantörer till alla butiker i samtliga länder där de är representerade, innebär det 

att de köper in osannolika partier varor. Detta ger dem möjligheten till att kunna pressa 

priserna ytterligare. 

   Förhandlingskraften och styrkan för Netto är olika beroende på vilka leverantörer de 

hanterar. Då leverantörerna för nettos egna märkesvaror i vissa fall är beroende av att ha dem 

kvar kan Netto ha en starkare förhandlingskraft gentemot dem. Gällande de starkare 

leverantörerna som exempelvis Coca-Cola är dessa svårare att förhandla med då de har 

starkare övertag. Men då även Netto har möjligheten till att erbjuda sig av större inköp av 

vissa leverantörerna kan förhandlingskrafterna öka. 

   ICA har sina leverantörer som de litar på, ICA-handlarna har sedan länge varit en av de tre 

stora grossisterna i Sverige. Företagets skalfördelar medför att deras förhandlingskraft är stark 

och kan utan svårigheter byta mellan olika leverantörer.  

 

   5.3.3  Köpare  

Idag kan man säga att förhandlingskraften ligger hos kunderna. Kundbeteendet påverkar 

mycket. För Netto är kundernas köpbeteende något som de skulle vilja ändra på. Svenska 

folket är inte vana med att handla i olika dagligvarubutiker. Detta förekommer inte i andra 

länder där konsumenterna är vana med att köpa olika produkter från olika försäljare. 

Problemet förekommer inte hos Lidl och ICA som har ett betydligt bredare sortiment.  

   En indikator på kundens förhandlingskraft i Sverige är det stora utbudet av samma varor 

som existerar på den marknaden. Det finns åtskilliga återförsäljare av samma produkter, 

kunderna kan välja fritt vart de föredrar att göra sina inköp. 
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   5.3.4  Substitut 

Netto erbjuder inte i någon högre grad av substitutprodukter utan dess produkter kan ses som 

ett billigare alternativ. Lidl i sin tur, vars sortiment till största del består av tyska produkter, 

erbjuder kunderna ett billigare substitut till de svenska produkterna. Kostnaderna för kundens 

övergång från ordinarie produkter till substitut är inte hög. Det handlar enbart om att 

konsumenten måste välja att avstå från ett välkänt varumärke samt att profiten för bytet är 

väsentligt, därpå fattas beslutet om att köpa substitutet. Därefter är det upp till smaksinnen att 

fatta beslutet om substitutet är lika bra, sämre eller bättre än originalprodukterna.  

   Lidls existens på den svenska marknaden är ett bevis på konsumenternas vilja att köpa 

substitut och att övergå till andra varumärken. Dessvärre har även detta medfört att många 

kunder blivit missnöjda och tagit ut sina aggressioner via media. Lidls policy om att inte tala 

med press gör att konsumenterna inte hör företagets sida vilket resulterar till att konsumenter 

kan ta avstånd från substitut.         

 

   5.3.5  Nya aktörer  

Både Lidl och ICA fruktar för att nya starka aktörer kommer att etablera sig på den svenska 

marknaden och ta över stora marknadsandelar. Deras största hot är för tillfället det franska 

Carrefour men det ryktas om att även andra aktörer kan komma att penetrera Sverige, bland 

annat Aldi, Walmart och Tesco.  

   Ett inträde av en ny aktör på marknaden innebär att förhållandena på marknaden förändras 

och detta innebär i sin tur att de existerande företagen kommer att pressa sina priser. Det är 

detta som har skett med ICA och andra traditionella butiker då Netto och Lidl inträdde den 

svenska marknaden. Hotet av Lidl och Nettos etablering på marknaden resulterade till att ICA 

gick ut i media och sänkte sina priser.  

    

På nästa sida illustreras en visuell bild över vad som händer då en ny aktör kommer in på 

marknaden med lägre priser än det som redan erbjuds.75  

 

 

 

 

                                                 
75 Kotler. P, 1997, sid 522 
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(Marknadens respons till ny aktör) 

 

I samband med dess inträdande är det konsumenter som gynnats. Företag som ICA tvingas 

pressa ner sina priser i avseendet att konkurrera ut nyetablerarna, som i sin tur pressar sina 

priser. I slutändan blir det konsumenterna som tjänar på det, både prismässigt och 

utbudsmässigt. Det allt friare inträdet på marknaden har varit en stor faktor till den rådande 

rivaliteten som idag förekommer.  

   Kundlojaliteten är en väsentlig faktor gällande överlevnad då nya aktörer träder in. Företag 

som Lidl och Netto har och kommer framöver att ha svårare för samma kundlojalitet som 

förekommer hos ICA. Lidl och Netto har lättare för att förknippas med sämre kvalitet då 

rubriker i media dagligen är aktuella gällande lågprisbutiker och dess kvalitet. Även servicen 

och personalfrågor diskuteras. Lidl har på senare tid fått hård kritik gällande sitt 

personalsystem. Netto är väl medvetna om att personalen spelar en viktig roll men måste ändå 

skära ner för att spara på kostnader.    

 

 

   5.4  Transaktion – och relationsmarknadsföring 
ICA har ett stort kundsegment. Genom att erbjuda sina kunder medlemskap och förmåner 

bygger de upp långsiktiga relationer. Kunderna känner sig hemma när de handlar, får bonus, 

brev hem samt andra förmåner. För ICA handlar det inte bara om att få kunden att handla hos 

dem, utan de vill att kunderna skall uppskatta värdet de erbjuder, det så kallade mervärdet.  



   

 48

   Netto och Lidl har inget medlemskapssystem där de kan hantera sina kunder och erbjuda 

bonus, förmåner etc.  Det blir svårare att bygga långsiktiga relationer med sina kunder då man 

inte ser skillnaden på nya och gamla. Lidl och Netto utmärker transaktionsmarknadsföring 

som en mer angelägen strategi för att nå kunder. Kortsiktiga relationer är lika viktiga om inte 

viktigare än att bygga långsiktiga relationer med kunderna, då långsiktiga relationer innebär 

höga kostnader för företagen.  

 

 

   5.5  Internmarknadsföring   
För ICA är personalen ytterst viktig för att de skall kunna leverera ut rätt budskap till 

kunderna. Det krävs att allt finns på sin plats, rätta kompetenser och hög service. Detta är 

självklart något kunderna får betala extra för. Konsumenter är medvetna om att ICA är 

förknippat med hög kvalitet.  

    Netto vet att personalen är företagets ansikte utåt. De strävar efter att leverera ut den rätta 

bilden av företaget. För att detta skall fungera så bra som möjligt satsar företaget på den 

interna marknadsföringen i form av internutbildning, möten, aktiviteter etc. Netto försöker 

inte utstråla någon typ av hierarkiskt system inom personalen, det är viktigt att personalen ser 

att alla är på samma båt, ingen är bättre än den andre.   

    

   5.5.1  The Service profit chain  

Relationerna mellan företag, anställda och kunder ser olika ut i det tre studerade företagen. 

Netto ser sitt företag som en homogen organisation där de anställda och företaget ses som ett. 

Det görs inga skillnader mellan de som jobbar på kontoret och de anställda i butikerna. 

Kostnadsreduceringar inom personal har lett till ett begränsat antal anställda som arbetar i 

varje butik. Detta har i sin tur resulterat till att relationen mellan kund och anställd inte kunnat 

blomstra.  

   Lidl har en turbulent relation mellan de anställda och företaget. Dess personalsystem har 

haft ofantliga diskussioner där de anställda bland annat inte får fast anställning utan anställs 

på prövotid. Relationen till kunderna kan på samma sätt ses som oroligt då företaget inte 

pratar eller kommenterar med press. Detta missgynnar företaget eftersom kunder med fel 

uppfattning om företaget aldrig får höra Lidl försvara sig. Däremot är relationen mellan kund 

och anställd i butikerna betydligt bättre än vad den är på Netto. Kunderna får hos Lidl en 
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möjlighet att prata med personalen, ställa frågor och få hjälp. Det finns alltid ett par anställda, 

som inte kassatjänstgör, som arbetar i butiken. 

   ICAs enorma kapacitet har givit dem oerhört många fördelar att skapa olika relationer. 

Företagets förhållande gentemot kunden är ett starkt och stabilt tillstånd. Till största del beror 

det på att företaget är ett välkänt etablerat företag. Likaledes jobbar ICA dagligen med att 

bevara denna relation genom att erbjuda kunder diverse förmåner. Relationen mellan företaget 

och de anställda är inte lika nära som det är på Netto av den orsaken att ICA är en stor 

koncern och kan ses som mer hierarkiskt. 

 

 

   5.6 Samband mellan pris och kvalitet 
Netto och Lidl profilerar sig som lågprislivsmedelsbutiker och använder sig utav en 

lågprisstrategi.  De ses av kunderna som butiker som erbjuder samma eller liknande produkter 

till ett lägre pris. Prisundersökningar inom området har påvisat att prisskillnaderna mellan 

lågprisbutikerna och de traditionella butikerna inte är så markanta som företagen själva påstår. 

ICA profilerar sig som en vanlig livsmedelbutik med ett ordinarie sortiment samt en hög grad 

av service.  Netto och Lidl har inte samma service eller ett lika omfattande sortiment men 

erbjuder kunderna ett lägre pris. Artiklar i tidningar har påvisat att produktkvaliteten i lågpris 

butikerna inte alltid stämmer överens med vad som lovas. Man kan tydligt se att företagens 

externa marknadsföring inte stämmer med vad som egentligen erbjuds.  

   De svarta markeringarna visar vart och hur företagen marknadsför sig medan de blåa 

markeringarna visar vart vi anser att de berörda företagen är placerade enligt vår analys. 
 

(Sambandet mellan kvalitet och pris) 
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6. SLUTSATS    
 

Kapitlet presenterar de slutsatser som uppnåtts genom studien.  

 

 

Lågprislivsmedelsbutikernas snabba uppkomst talar mest för att de har tagit sig in på redan 

befintliga marknader med existerande produkter och köpare. Detta gör att de inte behöver 

bygga upp en kundkrets från grunden. Detta tyder på att dess existens till stor del grundar sig 

på det stabila introduktionsstadiet som de har.  

 

För att bevara sin lågprisprofil, jobbar butikerna hårt med att pressa ner sina priser och sänka 

sina kostnader, speciellt i situationer då konkurrenterna sänker sina priser. 

Lågprisprofileringen lockar kunderna till att utföra köp i butikerna men mycket talar för att 

dessa butiker inte har ett lägre pris än vad de traditionella livsmedelsbutikerna erbjuder.  

 

Den viktigaste faktorn vid användning av lågprisstrategier är att man levererar det man lovar. 

Produkterna skall vara billigare än vad de är i de traditionella butikerna men de skall även 

inneha samma kvalitet, annars är de inte billigare för kunden, samt att kostnaden till övergång 

av lågprisprodukter skall vara låg.   

 

För att vara konkurrenskraftiga är det viktigt att företagen är medvetna om den aktuella 

konkurrenssituationen samt kapabla till att anpassa sig till förändringar på marknaden. 

Branschens snabba växlingar gör att företagen måste stå i beredskap för att ändra på sina 

priser, produkter och till och med personal.  

 

Förutom nackdelen med att lågprisföretag blir associerade med dålig kvalitet så löper de även 

andra risker som traditionella etablerade företag inte har. Lågpris åstadkommer 

marknadsandelar men den kan inte förse sig med marknadslojalitet. Eftersom dess kunder är 

ute efter ett lägre pris kan ett lågprisföretag lätt förlora sin kundkrets då ett annat företag 

erbjuder lägre priser.  
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Kampen om lägsta pris på marknaden leder till ett priskrig vilket i sin tur gör att nya aktörer 

har möjligheten att ta sig in på marknaden för att få en del av kakan. När densiteten på 

marknaden stiger lär sig kunden att handla i flera butiker. Kunden besväras inte av att besöka 

en butik som inte innehar ett fullt sortiment då vana kommer att sitta inne att besöka flera 

butiker. Detta kan bidra till att fler konsumenter övergår från de stora traditionella 

livsmedelsbutikerna till mindre lågprisbutiker.    

 

Överlevnaden på marknaden för ett lågprisprofilerat företag har en stark anknytning till hur 

kunden uppfattar föreget mer än hur de uppfattar produkterna som säljs. Detta talar för att en 

stark marknadsföring av företaget är viktigare än att hitta billigare leverantörer/producenter. 

Slutsatsen av det blir att det är vitalt att man talar med press, försvarar sig, marknadsför sig 

samt allt som har med synas att göra. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Kapitlet överlägger studiens tillförlitlighet och giltighet samt förslag till framtida studier 

inom ämnet.    

 

 

   7.1  Källkritik/Metodkritik 

 

   7.1.1  Reliabilitet – tillförlitlighet 

Uppsatsens tillförlitlighet påverkas av metoderna som använts vid studiens gång. Det vill säga 

hur insamlingsätten av data skett och bearbetats. Denna uppsats kan inte ses som heltäckande 

då en stor del av informationen kommit via indirekta respondenter. Artiklar som bearbetats 

har hämtats från tidigare forskares argument, både positiva och negativa. Ytterligare minskad 

tillförlitlighet i uppsatsen är den sekundära intervjun som hänvisats till. Detta på grund av att 

företaget inte har varit villig att samarbeta eller bli kontaktad på något sätt. Däremot har 

intervjuer med direkta respondenter skett i de övriga relevanta företagen. Detta ökar studiens 

reliabilitet men kan även diskuteras då ett annat resultat och andra slutsatser skulle kunna nås 

med annorlunda val av respondenter samt om studien skulle utföras av andra forskare under 

andra omständigheter/annat tidsperspektiv.  

 

   7.1.2  Validitet - giltighet 

Uppsatsen validitet anser vi vara hög då vi har undersökt det vi ämnade undersöka; På vilka 

sätt livsmedelsbutiker med lågprisstrategi, överlever och konkurrerar på marknaden. 

Giltigheten på data är hög då vi använt oss av relevanta teorier och artiklar vid besvarning av 

syfte och problem samt bra val av respondenter med relevanta frågor för respektive företag.  
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   7.2  Förslag till vidare forskning 
Livsmedelsbranschen är i nuläget ett aktuellt och hett ämne som dagligen diskuteras i media. 

Spalter skrivs dagligen om butiker med lågprisstrategi och deras kvalitet. Under detta 

intressanta ämnesområde kan det vara av intresse att forska vidare under ämnet men ur andra 

perspektiv och problem. Förslag till vidare forskning presenteras nedan; 

 

• Då vi belyst lågprisstrategiers sätt att konkurrera mot traditionella livsmedelsbutiker 

finner vi det intresseväckande att studerar motsatsen, det vill säga hur traditionella 

livsmedelsbutiker konkurrerar mot lågprisstrategier. Hur långt kan de gå samt ändra på 

sina strategier för att anpassa sig till de nya aktörerna som träder in på marknaden? 

 

• Ytterligare en intressant fråga som stötts på vid studiens gång är de olika matpriserna 

som råder inom landet. Därav är det intressant att studera orsakerna/motiven till detta. 

 

• Hur länge kan lågprisstrategi inom dagligvaruhandeln hålla, är det här tillfälligt som 

Andrew Cookson, VD för det franska konsult- och trendanalysföretaget Gira förutspått 

eller har det kommit för att stanna? 

 

• Då enkätundersökning inte skett i denna studie skulle det vara intressant att belysa 

konsumenternas direkta åsikter och uppfattningar av lågpris. 

 

• Även frågor kring finansiella aspekter har väckt intresse. Bland annat finansiella risker 

som uppstår i samband med etablering i andra länder.  
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Bilaga 4  

Intervjufrågor till Thomas Hansen, vice VD, Netto Sverige 

Netto, Sveavägen 118, Stockholm, 2005-04-21 

 

Marknaden  
 

• Hur ser ni på marknaden i dag?  
 

1. Anser ni er kunna bli utkonkurrerade eller har ni något som andra inte har? 
 

2. Har etableringen på den svenska marknaden medfört några större problem för 
er? 

 
3. Vad är det som gör att kunder kommer till just er? 

 
4. Hur försöker ni utmärka er från övriga lågprislivsmedelsbutiker på den 

befintliga marknaden? 
 

5. Kommer kunder till er för att de trivs här, dvs. miljön, servicen etc., eller 
handlar det endast om ett lågt pris? 

 
6.a)  Hur påverkas ni av att andra livsmedelsbutiker som bl.a. ICA (som inte är en       
lågprislivsmedelsbutik) sänker sina priser för att konkurrera ut just er?  
 

                   Varför försöker ICA konkurrera ut er då de äger 50% av Netto?   
 
                  6.b)  Till hur stor grad påverkas ni?  
 

6.c)  Ändrar detta på ert sätt att tänka? Måste ni själva ta till nya verktyg för att 
inte bli utkonkurrerade? 
 
6.d) Tror ni att de har någon möjlighet att ta över delar av er marknad? 

 
7. Vad är företagets Affärsidé?  

 
6. Vad har ni för framtida mål ? 

 
7. Just nu finns Tre Netto butiker i Stockholm, har ni några planer på att öppna 

fler? 
 

8. Ni planerar att öppna 25 butiker / år i Sverige? Hur ser förhållandet till detta ut 
idag? 
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9. Alla företag har en strategi hur de ska träda in på marknaden samt skapa och 
bevara en kundkrets. Hur förhåller sig Netto i denna fråga? 

 
10. Vilka är era viktigaste tillgångar/möjligheter? Styrkor? Svagheter? Samt hot? 

 
11. Vilka anser ni ha som störta konkurrenter? Varför just dessa? 

  
12. Lidl är ett av de mest framgångsrika livsmedelsföretagen inom detaljhandeln i 

Europa, vad tycker ni om detta? Är det något ni kan ta över i framtiden? 
 

13. Ert koncept är att vara nära kunden, skulle försäljningen sjunka tror ni om ni 
skulle vara placerade annorlunda? 

 
14. Vilka faktorer har givit er framgång?  

 
15. Hur tror ni att marknaden ser ut om ett par år?  

 
16. Det har blivit allt populärare att ha egna märkesvaror. Hur mycket gynnar det 

er? Vad får det för kritik? Positivt/negativt 
 

Marknadsföring 
 

1. Hur marknadsför ni er?  
Dagstidningar, veckotidningar, DR, utomhusreklam, inomhurreklam 

 
2. Hur uppfattas ni av kunder? Hög kvalité med stark image eller endast en vanlig 

lågprislivsmedelsbutik? 
 

3. Stämmer kundernas uppfattning med vad ni anser er egentligen vara? Eller 
uppstår gap dvs. att deras förväntningar inte stämmer med vad de erhåller? 
Eller tvärtom att ni erbjuder mer än vad kunderna förväntar sig? 

 
4. Hur försöker ni i så fall fylla ut dessa så kallade gapen? 

 
 

Intern marknadsföring – Personalen 
 

1. Vad betyder personalen för er?  
 

2. Hur viktigt är det att det finns tillräckligt mycket personal i butiken som finns 
tillgänglig för era kunder? 

 
3. Satsar ni på färre personal för att hålla priserna nere? 

 
4. Har personalen en klar uppfattning om vad företaget strävar efter? 

Klar Affärsidé, klara Mål samt de ni vill utstråla till konsumenterna? 
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5. Hur ser förhållandet mellan a) ledning och personal ut?  b) ledning och kund?  
c) Personal och kund? 
 

Butikerna håller själva sina möten där butikscheferna står för det viktiga som skall sägas, all 
information som kommer från ledningen får butikschefen via ett informationsblad. Det finns 
utbildningsprogram som erbjuds till personalen men man får själva välja om man vill delta.  

 
 
Finansiering 

 
1. I och med att ni är verksamma utanför era egna landsgränser betyder det att 

ni utsätter er själva för en risk. Finns det några specifika risker med att vara 
etablerad i just Sverige?  

                           Politiska risker? Finansiella risker? Valuta risker? 
 

2. Vilka är riskerna med att köpa från producenterna i andra länder ? 
 

3. För att kunna erbjuda ett lägre pris innebär det att man måste reducera 
kostnader hur bemöter ni detta? Vart har ni era störta kostnadsreduceringar?  

 
4. Är detta något som kunderna får uppleva, ta del av? Eller är det något de inte 

märker av? (att kunderna känner av det skulle bland annat kunna vara att 
ni/företaget är väldigt enkelt, att kunderna inte betalar för onödig inredning 
etc. färre personal, mindre service mm) 

 
5. I ert koncept säger ni bland annat att ni inte vill att kunder skall betala för 

onödig inredning, hur har kunderna tagit detta, vilka negativa samt positiva 
aspekter finns det? Kan det hända att kunder förknippar detta med dålig 
kvalitet?  

 
6. Hur ser ni på detta i så fall? Kan ni fortsätta med er strategi ändå?  

 
7. Hur väljer ni leverantörer som är tillräckligt billiga?  

 
8. Hur kan ni vara billigare än konkurrenterna? Drar ni av något som 

konkurrenterna har kvar? 
 

9. Hur upprätthåller ni konkurrensfördelar? 
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Miljö 
 

1. Har ni speciella krav på era produkter?  
                         vart går gränsen för att tillverka produkter i andra länder för att de skall kunna   
                          säljas på den svenska marknaden?  
  

2. Hur utför ni kontroll av era underleverantörer?  
 
 
Sortiment  
 

1. Era produkter är ju lika alla andra som traditionella livsmedelsbutiker erbjuder så det 
som skiljer dem åt är priset, men anser ni att det finns några fler skillnader? 

 
2. Hur täckande är ert sortiment? Kan en kund komma in och göra sina inköp i en Netto 

butik, eller måste han komplettera med att besöka en annan (då menar vi inte en kund 
som ska laga en exklusiv maträtt från fjärran öst) 
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Bilaga 5 

 

Intervjufrågor till ICA AB via epost 
 
 
1. Vad är det som gör att kunder kommer till just er? 
 
2. Hur väljer ni placeringen av era butiker? Är det viktigt att de ligger i tätbefolkade områden?   
   Eller är kunderna villiga att åka några km för att komma till just er? 
 
3. Vad anser ni om de livsmedelsbutikerna som profilerar sig som lågpris, utgör de något hot   
   för er? Och hur ser ert förhållande ut? 
 
4. Ni äger 50 % av Netto Marknad, hur kommer det sig att ni nu sänker era priser för att  
   försöka konkurrera ut dem? Vad är grunden för detta beslut? 
 
5. När ni sänker era priser så betyder det att ni utför olika kostnadsbesparingar, vart kapar ni   
   kostnaderna för att sänka priserna?  
 
6. Stämmer kundernas uppfattning med vad ni anser er egentligen vara? Eller uppstår gap dvs.  
   att deras förväntningar inte stämmer med vad de erhåller? Eller tvärtom att ni erbjuder mer  
   än vad kunderna förväntar sig? 
 
7. Vilka är era viktigaste tillgångar/möjligheter? Styrkor? Svagheter? Samt hot? 
 
8. Hur tror ni att marknaden ser ut om ett par år?  
 
9. Det har blivit allt populärare att ha egna märkesvaror. Hur mycket gynnar det er? Vad får   
   det för kritik? Positivt/negativt, hur stor andel av ert sortiment består av ert egna  
   varumärke? 
 
10. Det  råder stora skillnader på matpriserna mellan Stockholm och Göteborg, vad tror ni är 
orsaken till det? Och varför gör ni så, varför är prislappen på ICA butiker i Göteborg lägre än 
i Stockholm? 
 
 
 
 
 
 
 

 


