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Sammanfattning 
I denna branschstudie gällande livsmedelsbutiker, kommer vi att beröra hur butiker kan 

marknadsföra sig samt vilka faktorer som spelar störst roll vid kundernas val av butik. För att 

kunna klargöra detta, kommer vi att använda oss av teorier så som Porters fem 

konkurrenskrafter samt vissa skolformer utifrån boken Marketing Theory av Jagdish N. Sheth, 

David M. Gardner och Dennis E. Garret. Vi upptäckte under arbetets gång att det är en 

komplicerad marknad, vilket även kommer att diskuteras under kommande kapitel.  

Syftet med uppsatsen är att få en djupare inblick hur marknaden ser ut då de olika 

livsmedelsbutikerna marknadsför sig på olika sätt, samt även kunna konstatera vilka faktorer 

som är avgörande för kunderna vad gäller deras val av butik. De forskningsfrågor vi satte upp 

inför denna studie var:  

 ”Hur marknadsför sig livsmedelsbutikerna till kunderna?” 

 ”Vilka är de faktorer som styr konsumenternas val av butik?”    

För att kunna besvara våra forskningsfrågor, har vi genomfört två typer av studier. En 

kvalitativ undersökning där vi genomförde två intervjuer med en informant från en mindre 

Coop-butik samt en informant från en större Ica-butik. Den andra studien var en kvantitativ 

undersökning, där vi genomförde en enkätundersökning för att få reda på kundernas krav och 

dylikt.  

Utifrån resultatet av våra undersökningar ställdes dessa mot de teorier vi har tillämpat för att 

kunna få fram en teoretiskt stärkt bild av dagens livsmedelsmarknad. Teorierna har hjälpt oss 

att få en klar och tydlig uppfattning om hur livsmedelsmarknaden fungerar.  

Vi kan genom vår undersökning se, att det finns klara skillnader utifrån storleken på butik när 

det kommer till hur marknadsföringen utformas samt hur butiken är geografiskt placerad. 

Kundernas val av butik bestod till största delen av åsikter som berörde butikens utbud samt 

geografiska positionering. Dock har vi sett från tidigare forskning, att det finns många fler 

faktorer som styr valet av butik. Mycket av detta sker undermedvetet hos kunderna. För att 

kunna få en mer tydligare bild av detta, har vi utvecklat tre olika kundtyper: 

 Den uppmärksamma 

 Den ouppmärksamma 

 Den medkänslosamma   
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Abstract 
In this paper about grocery stores, we will try to find out how retailers market themselves and 

what the underlying factors are for the customers when they do their choice of store. To 

clarify this, we will use some theories such as Porter's five competitive forces and certain 

types of schools based on the book Marketing Theory by Jagdish N. Sheth, David M. Gardner 

and Dennis E. Garrett. During the work with this paper we discovered that this is a 

complicated market, which also will be discussed in later chapters.   

The purpose of this paper is to gain a deeper insight into how the market looks as the various 

grocery stores market themselves in different ways, but also be able to identify those factors 

that are crucial concerning customers choice of store. The research questions for our study 

were:   

 “How do the grocery stores market themselves towards customers?”  

 “What are the factors that make customers choose a store?”  

In order to answer our research questions, we have conducted two types of studies. The first 

one was a qualitative study, where we performed two interviews, one with an informant from 

a smaller Coop store and one with an informant from a larger Ica store. The second study was 

a quantitative survey, where we conducted a survey to find out customers requirements etc.  

Based on the results of our investigations, we set up the result against the theories that we 

have applied to obtain a theoretically confirmed image of today’s grocery store market. The 

theories have helped us to gain a clear idea of how the market works.    

We can see through our investigation that there are some distinct differences based on the size 

of the store when it comes to how the stores market themselves and where the stores are 

geographically positioned. Customer’s choice of store consisted largely of opinions involving 

the stores offering and geographic positioning. However, we have seen from previous 

research that it is much more than just these factors that made customers choice of stores. To 

get a clearer image about it, we have developed this to these three different types of 

customers:        

 The attentive 

 The inattentive  

 The compassionate   
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

Under det här kapitlet kommer vi att beröra varför vi har valt att arbeta med detta ämne, dess 

bakgrund, forskningsfråga, syfte samt de avgränsningar vi har valt att göra. 

___________________________________________________________________________ 

Som två vanligt studerande ungdomar, som har levt i Stockholm hela våra liv, har vi börjat ta 

saker förgivet, sådana saker som vi inte tänker på eller som vi är så pass vana vid att vi inte är 

medvetna om vad det egentligen är som gör att vi agerar på ett visst sätt. Exempel på detta i 

dagens samhälle är: elektricitet, mobilen, bilar, internet, att alltid ha mat som är lätt att 

införskaffa och tillaga. Om vi då ser det som självklarheter, generar det till en slags marknad 

som är självklar. Alltså att marknaden är något som konsumenterna inte lägger ner tid för 

informationsökning eller för att hitta det som konsumenten vill ha. En av dessa marknader är 

livsmedelsmarknaden.  

I hela landet omges vi av livsmedelsbutiker av olika slag. Allt ifrån stora butiker som oftast 

ligger i vissa köpkvarter till mindre närbutiker. Oavsett om man handlar på Ica, Coop, Willys 

eller någon annan butik, så är konsumenten alltid ute efter samma sak, något som kunden 

troligtvis finner i samtliga av dessa olika livsmedelsbutiker. Vi tror att dessa butiker har i stort 

sett samma sorts utbud, ungefär samma priser samt att alla konkurerar på samma självklara 

marknad. Vilket då medför att det borde ha skapats en viss standard. I och med att det finns så 

pass många livsmedelsbutiker på denna marknad, kan det vara intressant att genomföra en 

djupare branschanalys om hur de egentligen kan klara att differentiera sig men samtidigt 

lyckas hålla sig kvar på denna marknad samt vad det egentligen är som avgör varför 

konsumenten väljer den ena livsmedelsbutiken framför den andra. Kan det möjligtvis bara 

vara en gammal vana att man väljer samma gamla butik? Ligger det en djupare analys bakom 

valet? Eller är det bara som så att man är ute efter det billigare priset? Philip Nelson skriver i 

sin text, Information and Consumer Behavior, hur man kan analysera tiden som en person 

lägger ner vid informationssökandet. Man gör sökandet för att hitta bästa kvaliteten. Han 

nämner även att kunderna kan använda sin erfarenhet för att hitta den kvalitén som man letar 

efter, men även för att minska den så kallade söktiden. Antingen har man själv erfarenhet 

kring produkterna, eller så känner personen någon som har det.  Han menar att det är större 

sökande efter högriskprodukter som exempelvis en bil, än till exempel om man ska köpa lite 
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mat i livsmedelsbutiker. Efter Philip Nelsons undersökning kom han fram till att 

informationen om kvaliteten har en stor effekt på marknadens struktur då det gäller 

konsumentvaror. Med det så menar Philip Nelson, att monopolstruktur är bättre i det här 

sammanhanget, då kunderna har mer information om få varor istället för mindre information 

om flera. Vilket då borde gynna livsmedelsmarknaden då det finns en del självklara 

konkurrenter som slåss om kunderna. Phillip Nelson fortsätter sedan med att dela upp varor i 

sökande- och erfarenhetsvaror/produkter. Han menar att livsmedel är en typ av 

erfarenhetsprodukter och att tiden för sökandet blir därmed låg. Det syns även i hans slutsats 

då han visar att mat inte är något som det läggs ner tid på
1
. Detta borde även kunna återspegla 

valet av butik. Att konsumenterna utgår från en tidigare erfarenhet och därför inte lägger ner 

en större tid på valet av butik. Han fortsätter sedan att nämna att reklam fungerar bättre för de 

varor som man söker information om, det vill säga sökprodukter, än för 

erfarenhetsprodukterna där du redan har den informationen som du vill ha. 

Uppkomsten av de butiker som vi tar för givet idag kom under början av 1900-talet då 

industrialisering började och medförde att det då blev enklare att masstillverka och då man 

började utföra självservering
2
. Detta i sin tur resulterade då till att de gamla handlarna 

försvann och de så kallade ”supermarkets” kom till. Det har gjort att butikerna uppkom 

ungefär samtidigt som ämnet marknadsföring. Detta gav upphov till ett nytt 

forskningsområde. Till exempel skrev Sheth et al. 1988 boken Marketing Theory som då 

beskriver uppkomsten av ämnet samt olika ”skolor” som har utvecklas över tiden. Genom 

dessa skolor kan man se hur utvecklingen har gått genom tiden och genom detta kanske man 

kan se hur butikerna har lärt sig av sina erfarenheter samt hur de arbetar för att få en fördel på 

marknaden
3
. Vissa av dessa skolor kommer att förklaras senare. 

Under uppsatsen kommer begreppen konsument och kunder återkomma. På grund av olika 

faktorer i texten kommer vi att använda oss av båda begreppen, konsument samt kund. Detta 

på grund av de olika sammanhang som vi skriver om, men båda begreppen har samma 

innebörd.   

                                                           
1
 Nelson, Phillip, Information and consumer behavior, Journal of political economy, 1970, Vol.78, No. 2 (mars-

april), pp.311-312, 327 
2
 A Quick History of the Supermarket, 

http://www.groceteria.com/about/a-quick-history-of-the-supermarket/ (Hämtat 2012-05-16) 
3
 Sheth, Jagdish N.; Gardner, David M.; Garret, Dennis E., (1988), Marketing Theory – Evolution and Evaluation, 

John Wiley & Sons inc., New York, pp.35-181 



3 
 

1.1 Problembakgrund 
Var man egentligen går eller befinner sig så stöter man oftast alltid på en eller flera 

livsmedelsbutiker, till exempel så som i Farsta Centrum
4
. Dessa butiker kan till och med ligga 

i samma kvarter, som vi kan se i Huddinge Centrum
5
. Trots att de konkurrerar mot varandra, 

lyckas de båda butikerna hålla sig kvar på marknaden. Som nämnt ovan, borde det inte finnas 

någon större skillnad på de konsumenter som besöker livsmedelsbutikerna. Det som dessa 

butiker har tur med är att alla egentligen är potentiella kunder. Alla ska vi ha mat och dryck. 

Men vad som egentligen avgör vilken typ av livsmedelsbutik som kunderna väljer är den stora 

frågan. Denna fråga kan utvidgas då Peter R. Dickson och Alan G. Sawyer skriver i sin 

artikel, att 50 % av de kunder som brukar handla någon form av varor, vet vad det exakta 

priset egentligen var på det som de nyligen har handlat. Genom detta har författarna 

konstaterat att konsumenterna har en tendens att bara spendera en kort tid åt 

informationssökningen kring de olika varorna och i och med detta har många konsumenter 

inte kontrollerat priserna på de varor som de har valt
6
. Detta borde även kunna ses på 

konsumenternas val av butik då prisskillnaderna som butikerna har kanske inte är något som 

konsumenterna tänker på.     

Lucia Malär, Harley Krohmer, Wayne D. Hoyer, och Bettina Nyffenegger fortsätter på banan 

mellan olika märken med deras artikel Emotional Brand Attachment and Brand Personality: 

The Relative Importance of the Actual and the Ideal Self.  Dock diskuterar de att valet av 

butik och märke återspeglas i hur personen i sig är samt vilka deras värderingar är. De menar 

att det är viktigt att skapa en känslomässig relation till sin butik. Dock skriver de att den 

känslomässiga relationen kan vara grundad redan från början. Under deras undersökningar 

använder de olika tekniker för att skapa den känslomässiga relationen. Dock fick de fram att 

självöverensstämmelsen och en relation till märket stämde. Oavsett hur man såg på det
7
. Även 

Neeli Bendapudi och Leonard L. Berry påpekar med sin text Customer’s Motivations for 

Maintaining Relationships With Service Providers, att det gäller att hålla relationen i balans 

med dess kunder och företaget, vilket då stärker varumärket hos en butik. De nämner två olika 

förhållningssätt, de är restriktionsbaserade och engagemangsbaserade förhållanden för att 

                                                           
4
 http://www.farstacentrum.se/  (Hämtat 2012-05-16) 

5
 http://www.huddingecentrum.se/butiker.asp (Hämtat 2012-05-16) 

6
 Dickson, Peter R; Sawyer, Alan G, The Price Knowledge and Search of Supermarket Shoppers, The Journal of 

Marketing, 1990,  Vol.54, No. 3 (Jul.) pp.42 
7
 Malär, Lucia; Krohmer, Harley; Hoyer, Wayne D.; Nyffenegger, Bettina, Emotional Brand Attachment and 

Brand Personality: The Relative Importance of the Actual and the Ideal Self, Journal of Marketing, 
2011, Vol.75 (July), pp.35-36, 42-44 
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underhålla relationen med kunden
8
. Deras undersökning var dock på serviceföretag, men vi 

anser att detta borde kunna appliceras på livsmedelsbranschen.   

Det finns däremot forskare som ser positionering på ett annat sätt. Som direkt talar mot hur 

butiker ligger idag och inte tar någon hänsyn till hur konsumenterna eller deras köpvanor är. 

De har gjort det möjligt att se bortom namnen på de olika butikskedjorna. Att det trots allt 

oftast har samma utbud. Det kan göra det svårt att konkurera med varandra om butikerna 

kommer för nära varandra som Serdar Sayman, Stephen J. Hoch och Jagmohan S. Raju tar 

upp i sin artikel, Positioning of store brands
9
. De kommer fram till att om märken försöker 

lägga sig för nära varandra rent fysiskt kan det skada varandra mer än vad det gynnar 

märkena. Deras undersökning är dock mer inriktad på enskilda produkter, men borde även 

kunna återspeglas på de olika platser där det ligger flera olika livsmedelsbutiker eftersom 

kunderna får fler val vilket medför att de kommer att sprida sig. På så sätt måste butikerna 

göra något som framhäver dem bättre än sina konkurrenter. Det kan röra sig om att 

exempelvis göra så att kunderna slipper stå och köa länge, se till att ha ett bättre sortiment än 

dess konkurrenter, service och artighet i butik och dylikt
10

. Ming-Jer Chen har tagit upp att det 

är viktigt att analysera ur olika synvinklar för att kunna få fram en klar bild av vem ens 

konkurrent är
11

. Det behövs speciellt om konkurrenten har liknande utbud för att kunna hitta 

de små bitarna som kan ge en fördel. Det gäller även att kunna se vad som händer om man gör 

en attack. Vad gör man för att kunna svara på deras respons?  

Det leder då till vår problemformulering. 

1.2 Problemformulering 

 Hur marknadsför sig livsmedelsbutikerna till kunderna? 

 Vilka är de faktorer som styr konsumenternas val av butik?  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur livsmedelsbutiker klarar av konkurrensen som 

förekommer på denna typ av oligopolmarknad. Men även genom undersökningar kunna 

                                                           
8 Bendapudi, Neeli; Berry, Leonard L, Customers’ motivations for maintaining relationships with service 

providers, Journal of retailing, 1997, Vol. 73(1), pp.15-16, 31 
9
 Sayman, Serdar; Hoch, Stephen J; Raju, Jagmohan S, Positioning of Store Brands, Marketing Science, 2002, 

Vol.21, No. 4 (Autumn), pp.394-395 
10

 Lal, Rajiv; Rao, Ram, Supermarket Competition: The Case of Every Day Low Pricing, Marketing Science,  1997, 
Vol.16, No. 1, pp.70 
11 Chen, Ming-Jer, Competitor Analysis and Interfirm Rivalry: Toward a Theoretical Integration, The Academy of 
Management Review, 1996, Vol.21, No. 1 (Jan.), pp.100-102, 123 
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konstatera varför kunderna väljer just den livsmedelsbutik som de handlar i. Vi gör den här 

undersökningen för att kunna se ett mönster mellan butikers marknadsföring och deras 

kunder.  Vi kan förhoppningsvis med denna uppsats få en inblick i hur de olika butikerna 

marknadsför sig gentemot deras konkurrenter.  

1.4 Avgränsning  
Vi har avgränsat oss till Stockholms län där vi har undersökt de större livsmedelsbutikerna. 

Fokus har vi lagt på Ica och Coop, men vi kommer även att nämna Lidl, Hemköp, Willys 

samt City Gross då de olika märkena har olika inriktningar med sina butiker. Vi har även gjort 

geografiska avgränsningar inom Stockholms län. Vi har inte tagit hänsyn till de mindre 

livsmedelsbutikerna, som exempelvis Tempo och Plus, då de inte har tillräckligt stora 

marknadsandelar för att vara intressant i denna undersökning.  
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2.  Livsmedelsbutiker på marknaden 
___________________________________________________________________________ 

Här nedan kommer en redogörelse om vilka huvudaktörerna är på livsmedelsmarknaden. 

Senare under detta kapitel kommer information om de olika aktörerna samt vilka aktörer vi 

har valt att lägga ned den största vikten på i och med denna uppsats. 

___________________________________________________________________________ 

I dagens läge så finns det inte så många olika företag på livsmedelsmarknaden. Det gör att 

livsmedelsmarknaden är ett oligopol som har höga ingångsbarriärer, men det kan finnas stora 

vinster. Dock är de olika konkurrenterna på en sådan marknad mycket beroende av varandra 

när det gäller priset på olika produkter och de måste alltid göra en gissning om vilket pris 

konkurrenterna kommer att lägga sig på
12

. De största namnen är dock de företag som är 

etablerade på marknaden och de finns oftast även i andra länder eller åtminstone är de en del 

av en koncern. 

De större aktörerna i livsmedelsbranschen är dessa: 

 Ica 

 Coop 

 Lidl  

 Hemköp 

 Willys 

 City gross 

Vi har dock inriktat oss huvudsakligen på Ica och Coop eftersom det är därifrån våra 

informanter från intervjuerna kommer samt att de är de två största aktörerna på marknaden.  

Willys och Hemköp hör till Axfood
13

 som koncern och City Gross ägs av Bergendahls
14

 . 

Enligt Nationalencyklopedin, innebär begreppet koncern en benämning på ett antal företag 

som har samma ledning och styrs av dess moderbolag
15

, i detta fall exempelvis Axfood och 

Bergendahls.  

                                                           
12

 Besanko, David; Dranove, David; Shanley, Mark; Schaefer, Scott, (2010), Economics of Strategy, John Wiley & 
Sons (Asia) Pte Ltd, pp.221-231  
13

 http://www.axfood.se/ (Hämtat 2012-05-16) 
14

 http://www.bergendahls.se/bergendahls-food/food.html (Hämtat 2012-05-16) 
15

 http://www.ne.se/koncern (Hämtat 2012-05-16) 
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Av de ovanstående är Ica och Coop de två större aktörerna på marknaden
16

. Men alla dessa 

företag har olika strategier för att locka kunder och de har olika sätt att se på sin 

marknadsföring. 

En sak som är gemensamt för samtliga butiker är att de har sina egna varor vilket medför att 

de kan differentiera sitt utbud gentemot de andra konkurrenterna. Coop har Änglamark, Coop, 

X-tra med flera
17

. Ica har Ica selection, Icas egna samt Ica basic-varor
18

. Willys har Willys 

med flera
19

.  Hemköp har till exempel Garant
20

.  Citygross har däremot ”äkta vara” som ska 

säkerställa att varor är etniskt korrekta, men de har inget eget varumärke
21

. Lidl har egna 

varumärken som kommer från flera olika länder då de finns över hela Europa vilket gör Lidl 

mer unik jämfört med de andra butikerna
22

. 

2.1 Ica 
Ica är marknadsledande inom dagligvaruhandeln med sina 1400 butiker runt om i Sverige. Ica 

har olika butikskoncept, där det finns allt från stormarknader till små butiker som ligger nära 

bostadsområden. De jobbar med olika miljöfrågor och efter ett hållbart och långsiktigt synsätt 

på sitt miljötänkande. Varje Ica-butik är en egen handlare med egna regler och strategier. Men 

i grund och botten så styrs de av en ledningsgrupp i Ica-koncernen23.    

2.2 Coop  

Coops butiker ingår i ett kooperativ, vilket innebär att det är en förening som ägs och drivs till 

förmån för sina medlemmar
24

. Med sina 700 butiker runt om i landet försöker de skapa en 

ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för sina medlemmar och kunder att i och med 

sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. De har allt från 

mindre närbutiker till större stormarknader. Coops strävan är att vara det ledande och det mest 

                                                           
16

 Kristin Fridholm, ”Starka koncept gör Ica störst”, Svenska livsmedel, publicerad 2010-11-17 
http://www.svenskalivsmedel.se/Artiklar/Artiklar/tabid/1244/ctl/Details/mid/2895/ItemId/485/Default.aspx 
(Hämtat 2012-05-16) 
17

 http://www.coop.se/butiker-varor--erbjudanden/vara-varor--varumarken/ (Hämtat 2012-05-16) 
18

 http://www.ica.se/ICAs-egna-varor/  (Hämtat 2012-05-16) 
19

 http://willys.se/Produkter--sortiment/Willys-egna-varor/ (Hämtat 2012-05-16) 
20

 http://hemkop.se/Handla--laga/Vara-varor/ (Hämtat 2012-05-16) 
21

 http://www.citygross.se/a-market/?gclid=COiqqfLdhLACFaMtmAoduFjmmQ (Hämtat 2012-05-16) 
22

 http://www.lidl.se/cps/rde/xchg/SID-EA829637-665BBE16/lidl_se/hs.xsl/15970.htm (Hämtat 2012-05-16) 
23

 http://www.ica.se (Hämtat 2012-05-16) 
http://www.ica.se/Sok-butik/Vara-olika-butiker/ (Hämtat 2012-05-16) 
http://www.ica.se/Om-ICA/ICA-tar-ansvar/ (Hämtat 2012-05-16) 
http://www.ica.se/om-ica/detta-ar-ica/ica-ar-unikt/ (Hämtat 2012-05-16) 
24

 http://www.ne.se/kooperativ (Hämtat 2012-05-16)  
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innovativa detaljhandelsföretaget på marknaden. De prioriterar även frågor som rör 

klimatpåverkan
25

. 

2.3 Lidl 
Lidl är en relativt ny utmanare på den svenska marknaden med sina 150 butiker i Sverige som 

har sitt ursprung från Tyskland. De anser sig ha lyxvaror till ett lågt pris. För att kunna ha ett 

lågt pris använder de sig av olika strategier för att kunna dra ner på de olika kostnaderna. 

Exempelvis har de frysdiskar med lock på för att spara energi samt att de alltid kör sina 

lastbilar fulla med varor då de levererar till de olika butikerna. Lidl satsar även väldigt mycket 

på miljön i och med deras effektiviserande leveranser till butikerna. Lidl har inga stora 

supermarkets, utan de består för det mesta av mindre lokala butiker26. 

2.4 Hemköp 

Hemköp ingår i Axfood-koncernen. De lokaliserar sina butiker i stadskärnor och i 

bostadsområden. På så sätt vill de framstå som den lokala butiken. De försöker ge en hög 

servicenivå samtidigt som de ger ett brett och prisvärt sortiment. Hemköp har omkring 180 

butiker runt om i landet. Deras strategiska tankegång ligger i att de vill hjälpa deras kunder att 

äta sunt och må bra. I och med att de vill att deras kunder ska må bra, resulterar det också till 

att de är väldigt aktiva inom just Hjärt-Lungfonden och SOS Barnbyar. Hemköp satsar på 

miljö och hållbarhet. De lägger ner mycket pengar på att miljökassar, källsorteringar och 

hållbara fiskdiskar, det vill säga att de inte säljer utrotningshotade fiskarter27.       

2.5 Willys 
Willys ingår också i Axfood-koncernen tillsammans med Hemköp. De är en av de ledande 

lågpriskedjorna på marknaden. Med sina 170 butiker runt om i Sverige anser de sig ha ett 

brett och varierat sortiment med produkter som är ekologiska och märkta med Fairtrade och 

KRAV. De är även måna om de kunder som är allergiska mot olika saker, på så sätt att de har 

anpassade produkter till allergiker. Willys målsättning är att bli Sveriges bästa 

dagligvarukedja genom att ha ett bra kundbemötande. Deras strategier är att köpa in varor 
                                                           
25

 http://www.coop.se (Hämtat 2012-05-16)  
http://www.coop.se/Butiker-varor--erbjudanden/Vara-butiker/ (Hämtat 2012-05-16) 
http://www.coop.se/Globala-sidor/om_coop/ (Hämtat 2012-05-16) 
http://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Vara-varderingar/ (Hämtat 2012-05-16) 
26

 http://www.lidl.se (Hämtat 2012-05-16) 
http://www.lidl.se/cps/rde/xchg/lidl_se/hs.xsl/9069.htm (Hämtat 2012-05-16) 
27

 http://www.hemkop.se (Hämtat 2012-05-16) 
http://hemkop.axfoodwebs.episerverhosting.com/Miljo--ansvar/Miljo-och-hallbarhet/   
(Hämtat 2012-05-16) 
http://www.hemkop.se/Om-Hemkop/ (Hämtat 2012-05-16) 
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billigt, hålla låga omkostnader och på så sätt lyckas hålla sina priser nere på en behaglig nivå 

för konsumenten28.   

2.6 City Gross 
City Gross ingår i Bergendahls. De anser sig själva som ”supermoderna stormarknader” och 

positionerar sig gärna i utkanten av stadskärnan. De har för tillfället omkring 30 butiker runt 

om i Sverige. Trots det säger de att de har den högsta tillväxten av Sveriges stora 

dagligvarukedjor. Utifrån de årliga undersökningarna som görs inom branschen så har City 

Gross den bästa kvaliteten på sina varor. De satsar väldigt mycket på miljö och att ständigt se 

till så att de har ett bra kvalitetstänkande. Deras strategiska tankegång ligger i att erbjuda 

marknadens färskaste råvaror till ett pris som är 20 % lägre än konkurrenternas29.   

  

                                                           
28

 http://www.willys.se (Hämtat 2012-05-16)  
http://www.willys.se/Fraga-Willys/Vart-sortiment/Sortiment-for-allergiker/  
(Hämtat 2012-05-16) 
http://www.willys.se/Om-Willys/ansvar-paverkan/ (Hämtat 2012-05-16)  
http://www.willys.se/Om-Willys/Valkommen-till-Willys/ (Hämtat 2012-05-16) 
29

 http://www.citygross.se (Hämtat 2012-05-16) 
http://www.citygross.se/Om-City-Gross/ (Hämtat 2012-05-16) 
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3. Metod 

___________________________________________________________________________ 

Under detta metodkapitel kommer vi att berätta hur vår datainsamling och vårt 

tillvägagångssätt gått till. Det kommer även en mer genomgående information om vad vår 

enkätundersökning samt de intervjuer vi genomfört handlade om.  

___________________________________________________________________________ 

3.1 Datainsamling  

Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning, vilket innebär att vi tar ett statistiskt urval 

utifrån en viss kundgrupp, där vi har genomfört en marknadsundersökning om hur situationen 

ser ut på dagens konkurrerande marknad
30

. Datainsamlingen för arbetet har vi införskaffat i 

form av enkätundersökning både ute på fältet inom Stockholms län samt genom sociala 

medier. Vi har även genomfört två intervjuer med personer som är förknippade med samt 

jobbar inom dagligvaruhandeln, vilket är en mer kvalitativ undersökning
31

. Vi jämför senare 

dessa två undersökningar. 

3.2 Tillvägagångssätt och urval 

Vi har utgått från vissa krav vid valet av empiri. Vid enkätundersökningen utgick vi från 

kravet att intervjupersonen skulle vara bosatt i Stockholm län. På så sätt undvek vi att få en 

större spridning och på så sätt göra det möjligt att se möjliga mönster som kunde uppkomma. 

Stockholms län har även valts för att vi själva är bosatta inom detta län. 

 Vid valen av butiker som vi intervjuade hade vi dessa krav: 

 Butiken skulle ligga i Stockholms län. 

Kravet ska göra så att undersökningen avgränsas till ett liknade område som 

enkätundersökningen samt motverka skillnader på marknader, eftersom det kan se annorlunda 

ut inom andra områden av Sverige.  

 Få tag på olika typer av butiker. 

Kravet är med för att kunna ge oss en större spridning av butiker och på så sätt får vi en 

möjlighet att kunna se skillnader mellan storlek samt område för butikerna.  

                                                           
30

 http://www.ne.se/kvantitativ-metod?i_h_word=kvantitativ (Hämtat 2012-05-23) 
31

 http://www.ne.se/kvalitativ-metod?i_h_word=kvalitativ+unders%C3%B6knig (Hämtat 2012-05-23) 



11 
 

 Butiken ska vara ett mer etablerat märke. 

Kravet utgår ifrån att märkena ska kunna kännas igen av en större del av Stockholms 

invånare. Det vill säga att man ska kunna känna igen märket när man hör vad butiken heter. 

 Butiken ska ha funnits längre än 5 år. 

Kravet innebär att butiken ska vara etablerad och ska ha befunnit sig på den plats den ligger 

på idag längre tid än 5 år. Om en butik bara har funnits något år, kan det ha innebära att 

butiken inte har en kontrollerad marknadsföring. Med andra ord väljer vi att intervjua butiker 

som har lärt sig med tiden hur deras marknadsföring ska vara upplagd. 

Vi valde att inte ha några krav på hur butikerna gjorde med sin marknadsföring, då det skulle 

innebära att uppsatsen skulle ha en vinklad bild av hur marknadsföringen är inom denna 

marknad. Med dessa krav hoppades vi kunna ha ett öppet sinne vid val av butik samt kunna få 

en inblick i hur butikerna fungerar. 

Då vi märkte att livsmedelsbutikerna inte uppskattade att man stod utanför butikerna för att 

fråga deras kunder om att ställa upp i en enkätundersökning, valde vi att placera oss på olika 

strategiska platser som har någon nära anslutning till en dagligvaruhandel. Strategisk valde vi 

ut 10 olika personer från varje undersökningsplats som ville svara på några kortfattade 

frågor
32

. Detta gjorde vi för att kunna ta reda på kundernas åsikter och tankar kring valet av 

livsmedelsbutiker och samtidigt kunna få en så pass bred undersökning med så många 

personer från olika målgrupper. Vi använde oss även till största delen av en 

internetundersökning via det sociala mediet Facebook
33

. Vi var även medvetna om att inte alla 

har Facebook och därför genomförde vi även den andra enkätundersökningen. Dokumentet vi 

använde för att göra enkäten på internet var Google Docs. Med detta gjorde vi ett 

bekvämlighetsurval urval med en så kallad snöbollsmetod
34

, eftersom det var våra vänner 

samt deras vänner som svarade på den virtuella enkäten. Vi såg däremot att vissa svar inte 

mötte våra krav då ett av våra krav, som tidigare nämnts, är att butiken måste finnas inom 

Stockholms län, vilket inkluderar alla kommuner som ligger inom länet.  

Vi har även intervjuat två informanter från olika butiker som jobbar med butikernas 

marknadsföring på något sätt. Med hjälp av det kunde vi få en inblick hur olika butiker, både 

                                                           
32

 Trost, Jan, 2008, Enkätboken, Studentlitteratur, Lund, pp.30 
33

 http://www.facebook.se (Hämtat 2012-05-23) 
34

 Trost, Jan, 2008, Enkätboken, Studentlitteratur, Lund, pp.32 
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gällande varumärke samt storlek, ser på sin specifika marknadsföring. Vi använde oss av en 

grundmall av frågor, men lät därefter den intervjuade leda oss vidare. Vi såg till att inte tappa 

fokus på vårt mål med intervjuerna. 

3.2.1 Undersökningens val av frågor 

3.2.1.1 Enkäten 

De frågor som vi ställde för enkätundersökningen, utgick ifrån ett så pass objektivt synsätt 

som möjligt. Vi valde att göra vissa frågor med flervalsalternativ eftersom vi var medvetna 

om att folk kan ha flera olika anledningar till varför de väljer sin butik, samt att folk går till 

olika butiker35. Frågorna var även utformade så att om ett mönster skulle uppkomma, skulle 

det vara lätt att upptäcka det samt kunna visa det i ett diagram.  

De frågor som vi hade med i enkätundersökningen bestod av: 

Man eller Kvinna? 

Med denna fråga ville vi se om det fanns någon typ av majoritet av de olika könen som sköter 

inköpen. Det vill säga, om det finns någon norm eller inte. 

Ålder? 

Frågan var indelad i fyra kategorier. 0-18 som ska representera ungdomar som inte riktigt har 

börjat stå på egna ben ännu. 19-35 ska representera ungdomar som antingen pluggar på 

högskola eller har ett eget jobb. Dessa personer bor antingen själva eller med en mindre 

familj. 36-65 är personer som jobbar eller är klara med studier som i sin tur oftast har en 

familj som har blivit utökad. 65+ ska representera folk som har gått i pension och som 

möjligtvis har barnbarn. Vi ville i och med detta se om det fanns någon större mängd av 

någon speciell åldersgrupp som gör den största delen av inköpen.  

Område där personen i fråga bor? 

Denna fråga var en så kallad öppen fråga, för att kunna få ett specifikt svar i vilket område 

personen bodde i och på så sätt kunna se om det fanns något mönster när det gällde butik. 

Frågan var även till för att kunna hjälpa oss att se om det fanns vissa folk som inte bodde i 

Stockholms län. Om så var fallet, var vi nämligen tvungna att utesluta dessa för att kunna få 

en klar bild av undersökningen inom länet. 

                                                           
35

 Se bilaga 1 för enkätens utformning 
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Vilken livsmedelsbutik personen handlande på? 

Med den här frågan kunde vi då se vilken butik/butiker folk valde att handla på. Frågan var då 

en flervalsfråga på de butiker som vi nämnde tidigare samt ett alternativ då vi var medvetna 

att folk kan välja att gå till flera olika butiker. 

Vad fick dem att välja butiken? 

Frågan skulle visa anledningarna till varför vissa valde sin butik och vad som gjorde den 

speciell. Denna fråga var den som vi ansåg som viktigaste då vi kunde jämföra den med hur 

våra intervjupersoner såg på sin marknadsföring. Även denna fråga var en flervalsfråga 

eftersom det kunde finnas flera anledningar till valet av butik, till exempel butikens service, 

miljötänkande, nära hemmet etc. 

Vilken typ av handlare? 

Här ville vi återkoppla till åldern för att se om det fanns någon form av mönster mellan ålder 

och hur många i hushållet som personen handlade för. Vi borde även kunna se om det 

återspeglades på vilket typ av butik de handlade i. 

Trivdes dem med sin butik? 

Här ville vi se om det fanns personer som handlade på en butik som de var tvungna att gå till 

då det inte fanns några andra alternativ. På så sätt såg vi om det fanns missnöjda kunder för 

affärerna, vilket i sin tur borde visa att det finns utvecklingsmöjligheter för butikerna. Dock 

gick vi inte in på vad det var som gjorde kunderna missnöjda eftersom vi inte tar upp det i vår 

forskningsfråga. 

Hade reklam påverkat personen i fråga? 

Här ville vi se om personen ansåg sig bli påverkad av reklamen som butikerna skickar ut. 

Frågan var en av de mindre, men det var intressant att se hur folk resonerade kring frågan. 

Är personen lojal? 

Här ville vi se om kunden var en lojal återkommande kund eller en kund som gärna letar efter 

nya butiker. Detta gjorde vi för att se om det fanns något mönster med varför de valde sin 

butik/butiker. 
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3.2.1.2 Intervjufrågorna 

De intervjufrågor som användes var sådana som gjorde att informanterna kunde fortsätta med 

tankegången samt ge oss möjlighet att kunna ge följdfrågor beroende på situationen, en så 

kallad delvis strukturerad intervju
36

. Frågorna var även utformade på ett sådant sätt att vår 

forskningsfråga skulle kunna besvaras. Dessa var de frågor som ställdes: 

 Hur var deras tankar runt marknadsföringen?  

 Vad var viktigt att tänka på?  

 Var det ungefär samma tankegångar hos denna butik som hos deras andra butiker vad 

gäller marknadsföringen? 

 Vad gjorde de för att differentiera sig? 

 Hade de någon form av kundspecifik marknadsföring? 

 Vilka var deras huvudkundgrupp? 

Svaren på dessa intervjufrågor från informanterna kommer att redovisas under kapitel 5.1 och 

5.2. 

3.3 Källkritik, reliabilitet och validitet 
För att kunna öka validiteten på vår enkätundersökning har vi insett att vi skulle behöva en 

större mängd svar. På grund av de avgränsningar vi har satt upp har vi därför istället fått lite 

färre svar. Reliabiliteten anser vi är relativt låg, eftersom vi inte vet om de som har svarat på 

enkätundersökning har svarat korrekt eller om de har svarat felaktigt med flit. Detta medför 

att vi inte kan lita fullt ut på de svar som vi har fått in, en risk vi tar med detta 

tillvägagångssätt. Vår förhoppning är dock att svaren som vi fått in stämmer överens med hur 

verkligheten ser ut för våra informanter.   

Angående de intervjuer som vi har genomfört i vår uppsats, så kan de vara präglade av ett 

specifikt synsätt, då informanterna representerar olika företag. Dock kan vi minska detta 

problem eftersom vi har lyckats fånga in två olika perspektiv på marknadsföring, det vill säga, 

två olika representanter från två olika företag med olika storlekar på butikerna. Vi hade 

kunnat få en högre reliabilitet om vi hade hunnit intervjua fler personer från olika företag. 

Därmed hade vi fått en mycket bredare bild av hur marknadsföringen går till hos samtliga 

företag inom livsmedelsbranschen. Anledningen till att detta inte genomfördes var för att vi 

valde att rikta in oss på Ica och Coop då det är de företag som är marknadsledande.    

                                                           
36

 Johannessen, Asbjørn; Tufte, Per Arne, (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber, Malmö, 
pp.98 
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Vi kan heller inte vara säkra på att de internetkällor som vi har använt oss av innehåller riktig 

information, men trots detta så får vi utgå från att den information som vi har hämtat från 

internet är korrekt. Däremot kan vi med största sannolikhet veta att de vetenskapliga artiklar 

som vi har använt oss av i vår uppsats är korrekta då de är skriva av olika forskare inom 

ämnet. Genom att ta med olika forskare i vår uppsats borde vi kunna öka vår egen validitet 

samt reliabilitet eftersom vi på så sätt lyckas beröra fler synvinklar inom ämnet 

marknadsföring.  

Vi är medvetna om att enkätundersökningen som vi lade ut på Facebook har lägre validitet 

eftersom vi fått veta att det är fler i vår ålder (19-35 år) som har svarat på enkäten via 

Facebook. Detta medför att spridningen mellan åldrarna därmed blir relativt låg. För att vi ska 

kunna kompensera detta gjorde vi därför en annan enkätundersökning till fots för att försöka 

öka åldersskillnaden i vår undersökning. Vi insåg även att det egentligen bara var de personer 

som vi har någon koppling till som svarade på undersökningen på Facebook. Alltså var det ett 

bekvämlighetsurval från vår sida. På så vis kommer vi egentligen bara i kontakt med personer 

som vi känner eller åtminstone de personer som finns i vår kontaktkrets. Dock bad vi våra 

anhöriga att sprida enkäten vidare till sina vänner och vice versa för att öka spridningen på 

enkäten. Detta medförde att vi fick in svar från olika personer utomlands eller andra delar av 

Sverige, vilket gjorde att vi fick ett bortfall på en del enkäter då de inte uppfyllde våra krav.    
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4. Teori 
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel behandlar de teorier som vi har använt oss av. Här kommer en tydlig 

genomgång av Porters fem krafter samt de skolbildningar utformade av Jagdish N. Sheth, 

David M. Gardner och Dennis E. Garret, som vi har använt oss av i vår forskning.    

___________________________________________________________________________ 

4.1 Porters fem krafter  
Utifrån vad vi har som forskningsfråga och ämnesområde, känns det korrekt att använda 

Porters fem konkurrenskrafter för att kunna få en inblick om vad som händer, vad de olika 

butikerna måste se över samt känna till för att kunna vinna marknadsandelar. 

 

Figur 1 

4.1.1 Marknaden 

Här har vi butikernas konkurrenter och hur de positionerar sig samt hur de differentierar sig 

till skillnad från varandra. Hur de använder sig av olika slogans samt hur de använder olika 

lockpriser för att kunna få dit konsumenterna. Inom denna marknad kommer även The 

Regional School
37

 in och det är mycket viktigt var man placerar butiken för att kunna få bästa 

                                                           
37

 Sheth, Jagdish N.; Gardner, David M.; Garret, Dennis E., (1988), Marketing Theory – Evolution and Evaluation, 
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möjliga chans till att konsumenterna ska tycka att den ligger närmare och bättre till än 

konkurrenterna. Det finns även en skillnad i service som också kan spela roll vilket kan ge 

fördelar i spelet. Alla deltagare i marknaden måste hålla koll på sina konkurrenter och deras 

positionering för att kunna försvara och attackera dem . Dock får vi inte glömma att de olika 

butikerna väljer olika sätt att bygga upp sin organisation på, samt inom olika delar av 

marknaden. Detta gör att det kan bli svårt att etablera sig på marknaden. Ett segment är 

ointressant om det redan finns flera starka konkurrenter.  

Det är även mer ointressant om det är stabilt eller om marknaden är nedåtgående. Vid höga 

utgångsbarriärer, kan det lätt bli stor marknadsföring samt priskrig. Det blir med andra ord 

dyrt att slåss om konkurrensen inom marknaden.
38

 

4.1.2 Nya konkurrenter 

Här gäller det att kunna förutspå om det kan komma in nya konkurrenter på marknaden. Detta 

kan variera olika på olika marknader, men om det är till exempel oligopol, så blir det svårare 

för en ny konkurrent att komma in på marknaden. Dock kan det inträffa om det kommer en ny 

utmanare på en liknande marknad, men som inte är inom landet. Det förutsätter dock att de 

ska vara en av de större spelarna på den marknaden. Det gör att de måste ha ett stort 

startkapital för att kunna slå sig in på marknaden. Det här har vi sett på till exempel 

elektronikmarknaden då Media Markt slog sig in på marknaden med sina låga priser och tog 

stora delar av marknaden. Dock går de inte med vinst i Sverige, men trots det har de ändå 

kapital nog att kunna vara kvar. Det här ledde till att Onoff gick i konkurs
39

. Detta medför då 

att det alltid är viktigt att kunna förutse nya ansikten. Men det är vanligare på marknader med 

flera spelare.  

Det som är mest attraktivt för nya spelare är om det är svårt att komma in på marknaden, men 

det är desto lättare att kliva ur. Om det är lätt att kliva in och ut från marknaden resulterar det 

till att chanser finns till att hämta hem stora vinster för företaget. Men detta leder då till att det 

kan bli en väldigt konkurrenskraftig marknad. Om det är lätt att både kliva in och ut från 

marknaden genererar det till att konkurrenskraften blir lägre. Den svåraste marknaden är när 

det är lätt att komma in på marknaden, men det är desto mer komplicerat att lämna den. Detta 
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kan inträffa när ett företag går in på en marknad vid ”bra tider” och sedan blir de fast.
40

 Ser 

man på livsmedelsbranschen, så är det en oligopolmarknad som det inte är lätt att göra 

nyetableringar på med tanke på att ingångsbarriären är hög. Men lyckas man komma in på 

marknaden så det finns bra chanser till att lyckas. 

4.1.3 Substitut 
Här handlar det om saker som kan utmana den marknaden som redan finns, exempelvis med 

kopior, likande produkter. Detta syns extra tydligt med produkter eller inom fordonsindustrin, 

där det finns många spelare som mixas med varandra för att kunna få nya delar på nya 

marknader. Dock kan detta vara svårt att uppnå då folk kan vara trogna till det som de är vana 

med. Ett segment brukar vara oattraktivt när det kan finnas olika substitut till ens produkt eller 

tjänst eftersom ett substitut kan medföra ett stopp för ett företags pris- och vinstfaktorer.
41 

4.1.4 Krafter av köpare 

Köparna på marknaden har även en stor kraft i hur ett företag ska agera. Konsumenterna 

bestämmer trender, val av produkter samt vilka företag de föredrar framför andra. Det är då 

företagets jobb att läsa av dessa olika signaler för att sedan kunna ta till sig dem på ett korrekt 

sätt och därmed få ett övertag på marknaden. Vad kan man göra för att imponera på 

konsumenterna? Hur kan man uppfylla deras behov och krav? Dessa bitar är det som man 

måste kunna se och på så sätt kunna skapa en service eller produkt för att lyckas göra 

konsumenterna glada och nöjda. Det kan även vara så att konsumenterna kan utrota ett företag 

helt genom bojkott eller att något annat företag har samma produkter, men då till ett bättre 

pris. Därför är det bra om företaget har olika events eller liknande tillställningar för att genom 

det kunna vinna sina konsumenters intresse och hjärtan, för att kunna skapa mer trognare 

kunder. En marknad är oattraktiv om kunderna har en för stor kraft, om de har en chans att bli 

organiserade eller att de går åt samma håll. Det är viktigt att läsa av kundernas ekonomiska 

behov samt hur mycket en kund egentligen är beredd att betala
42

. Detta kallas ”consumer 

surplus”
43

. Genom att kunna läsa av kunderna så kan det generera till att man kan få en större 

del av marknadsandelarna. Det hela handlar om att ständigt jobba med sina kunder. 
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4.1.5 Kraft av tillverkare 

Lika viktig som köparen är, så är även distributionen en viktig del som man måste ta hänsyn 

till. Dessa är något som det gäller att hålla en god kontakt med samt kunna följa de kontrakt 

man har skrivit om fallet inte är så att man tillverkar produkterna själv. Denna faktor handlar 

ofta om prisfrågor, att företaget vill betala så lite som möjligt samt att underleverantören vill 

ha så stor vinst som möjligt. Skulle de inte komma överrens om detta, kan detta medföra att 

leverantörerna inte levererar det som är bestämt genom det kontrakt som skrivits. Detta 

medför då att företaget tappar konsumenter. Företaget måste även se till så att teknologin eller 

produkterna inte delas vidare till andra om så är fallet att distributören eventuellt har andra 

kunder inom samma marknad.  Detta skulle skada företaget avsevärt eftersom det då skulle 

innebära att konkurrenterna skulle ha samma fördel som företaget på marknaden. Därför är 

kontrakten det viktigaste i dessa relationer. Vill ett företag slippa detta, kan man tillverka det 

själv. Förvisso så leder detta till att företaget skulle sakna den erfarenhet som 

underdistributörerna har. Ett segment är oattraktivt om tillverkarna har en allt för stor kraft så 

att de själva kan bestämma priset lite hur de själva vill
44

. Här gäller det alltså att kunna ha en 

bra relation med sina tillverkare och på så sätt skapa en ”win-win” situation.  

4.2 Olika synsätt på marknadsföring  
Sheth beskriver tolv olika skolor inom marknadsföring som har uppkommit från början av 

1900-talet och framåt
45

. Vi kommer att använda de mest nödvändiga som vi anser har använts 

inom livsmedelsmarknaden samt några som måste användas för att ett företag ska kunna vara 

kvar på marknaden. Skolorna utvecklades samtidigt som livsmedelsbranschen, vilket innebär 

att vi borde kunna följa utvecklingen. Under denna uppsats är vissa av dessa skolor utvalda 

som anses bäst lämpade inom denna branschstudie. 

4.2.1 The Commodity School  

Denna sägs vara den första riktiga skolan och det första riktiga försöket att ge sig på 

marknadsföring. Den startades i början av 1900-talet och koncentrade sig mest på de fysiska 

egenskaperna hos produkterna, men även de konsumtionsvanor som köparna har angående de 

olika kategorierna av produkter som existerade. Det är alltså hög fokus på 

marknadsföringsperspektivet. Detta har lagt grunden till de andra skolorna samt den 

marknadsföring som sker i dagens samhälle.   
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Det var även inom denna skolform som man började klassificerade de olika produkterna 

som
46

: 

 Dagligvaror 

 Sällanköpsvaror 

 Handelsvaror 

 Specialvaror 

Det är främst dagligvaror som tas upp i denna undersökning.  

4.2.2 The Regional School 

Denna skola ser på hur nära affären eller butiken ligger, hur de ska vara för att underlätta för 

konsumenter. Det bidrar till att man inte ska behöva göra en planering för att införskaffa de 

livsmedelsvaror som man behöver
47

. Man kan se detta väldigt tydligt i dagsläget då de olika 

livsmedelsbutikerna oftast positionerar sig på liknande sätt och på platser som oftast är 

lättåtkomliga eller har en stor kundkapacitet
48

. 

4.2.3 The Buyer Behavior School 

Detta kanske är den viktigaste skolan just för denna marknad. Den försöker se vad 

konsumenter tänker och vad de önskar
49

. Det kan vara nyckel till vad som avgör hur butiker 

kan differentiera sig. Genom att lära sig vad konsumenten vill, kan de utnyttja denna kunskap. 

Det kan vara att butiken är en plats som familjen alltid valt, att den är nära för konsumenten 

eller så kan det kan vara att konsumenten gillar servicen i butiken.  

4.2.4 The Activist School 

Denna skola är något av den mest aktuella skolan som handlar om konsumenterna och deras 

tillfredsställelse
50

. Till exempel kan det i dagens samhälle röra sig om kundernas tankegångar 

vad gäller miljötänkande etc. Detta är något som har växt med tiden och är en faktor som idag 

anses vara något som alla butiker bör trycka extra på. Det syns då olika butiker tar in 

miljövänliga och kravmärkta produkter samt att butikerna i sig själva är miljömärkta och 
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certifierade. Detta kan vara en avgörande faktor i hur konsumenterna väljer sin butik. Detta 

borde i dagens samhälle således utgöra den starkaste faktorn i kampen om konsumenterna
51

. 

Dessa skolor kommer att användas för att utvärdera undersökningen och för att kunna skapa 

en bild av hur olika butiker differentierar sig och varför konsumenter väljer just dem. 
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5. Empiri 
___________________________________________________________________________ 

Under detta empirikapitel, visas vår undersökning vad gällande både intervjuerna samt 

enkätundersökningen. Det finns även en mer ingående förklaring angående 

enkätundersökningen under dess kapitel. Gällande intervjuerna har vi valt att inte nämna kön 

eller namn av de intervjuade personerna, vi kommer i stället att referera till dem som 

informanten. Vi valde att gör detta för att behålla deras identitet hemlig.    

___________________________________________________________________________ 

5.1 Intervju med en Ica-informant  
Informanten som är marknadschef på en Ica-butik, berättade för oss att man i början av 

livsmedelsbutikens födelse försökte skapa en slags uppståndelse kring konceptet stormarknad. 

Detta har dock ändrats genom årens gång. Det gäller i dagsläget att hänga med i cykler, 

eftersom marknaden ändras och nya saker blir mer eller mindre eftertraktat. Informanten 

nämner även att butikens fysiska läge har en stor betydelse. Informanten menar med det att 

man kan nischa sig relativt mycket som butik, men då behöver man ligga på rätt plats och 

skapa en slags ”hype” så som exempelvis Hötorgshallen. Informanten nämner även att man 

måste ha en plan att ha råd att hänga med i marknadens utveckling. De gör konstanta SWOT-

analyser eftersom konjunkturen ändras och de kartlägger alltid konkurrenterna. Informanten 

fortsätter med att säga att Lidl är en stark komplementbutik till stormarknaden, men att de 

saknar egenskaper som en storhandel har. Detta gör de för att visa att de har nischat sig på en 

del av marknaden. Hade Lidl exempelvis varit en lanthandelsbutik, hade de inte lyckats på det 

sätt som de gjort nu.  

Vidare nämner informanten att många tror att det är bättre för livsmedelsbutikerna att 

positionera sig långt ifrån varandra. Men informanten menar att detta inte är korrekt då det 

kan bli en större köpkraft om de ligger nära varandra, då de bildar ett område som folk 

associerar med konsumtion, vilket bidrar till att det då blir en större köpkraft för kunderna. 

Informanten säger även att plattformarna ser liknande ut för samtliga livsmedelskedjor och 

nämner även att City Gross härmar Icas koncept för att lyckas, eftersom informanten ser 

likheter med City Gross och hur Ica såg ut för några år sedan.    

Det finns olika nivåer av butiker inom Ica-koncernen som informanten jobbar inom. Allt från 

mindre bra till riktigt bra då man ser på dess service etc. Den Ica-butik som informanten 
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jobbar på har fått väldigt bra uppmärksamhet på just sin service. De har valt att satsa mycket 

på den aspekten. Informanten nämner att detta kan vara något extra, eftersom kunderna inte 

förväntar sig det från en större butik som denna. Personalen och servicen är viktig för 

informantens livsmedelsbutik. Informanten menar att det gäller att ge så mycket service för ett 

så lågt pris som möjligt. Informanten kallar detta för ”den omöjliga ekvationen”. Detta gör 

man genom att man har en måttstock så att man tillmötesgår kunden ganska mycket.  

Informanten ger exempel på att Ica är bra på många saker, men att det blir otydligt att 

precisera exakt vad de är bra på. Till exempel tog Coop åt sig miljösynen snabbast under 90-

talet. Trots att Ica har ett bättre miljötänkande samt en större försäljning av ekologiska varor, 

lyckades Coop snabbast marknadsföra sig med det med sina produkter från exempelvis 

Änglamark. Lidl lyckades få lågprisstämpeln. Informanten menar att folk säger att Ica är bra 

och att deras reklamfilmer är bra. Men vad är det som är bra med Ica? Vad speglar Icas 

reklamfilmer? Frågade informanten. Folk kan inte riktigt sätta fingret på just den aspekten. 

Informanten menar då att det är svårt för Ica att få tag på den så kallade stafettpinnen med 

tanke på att de har så många olika nischer. Informanten anser att Icas riksreklam har varit bra, 

men att det kan vara svårt för dem att differentiera sig och placera sig i ett visst fack så som 

Coop och Lidl har gjort.   

Informanten berättar att de har tagit fram olika plattformar som är vardagsförenklare, 

plånboksvän och matinspiratör. Informanten menar att de har de här olika kampanjerna i olika 

fack under vissa tider för att påvisa konsumenterna vad livsmedelsbutiken kan. Informanten 

menar med det här att det då blir enklare att forma sin marknadsföring då de vet vad de vill 

uppnå i och med dessa strategier. 

Informanten nämner att Ica har ett stort samarbete mellan de olika butikerna på riksnivå 

genom Ica-reklamen på TV men även genom Maxibladen, regionsavgränsingar, 

lokalavgränsningar och enda ner till specifika kundrabatter som man då får då man är en lojal 

kund. Informanten nämner även att Coop saknar lite av det här med en personlig stämpel så 

som Ica har med sina rabatter. Informanten nämner att en nackdel som Ica-butikerna kan 

drabbas av är att alla butiker är världsbäst på sin egen sak. ”Alla ska återuppfinna hjulet.”    

Informanten nämner att de i sin Ica-butik delar upp sina kunder i strö-, utveckla- och 

stamkunder. Informanten menar att om kunderna (strökunderna) ligger i systemet, så kan man 

utveckla en kommunikativ plattform och på så sätt kanske kunderna stannar kvar på just den 

butiken i framtiden.  
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Informanten menar att det gäller att lägga in vilka det är som man riktar in sig mest till, och i 

det här fallet barnfamiljer samt att de bör ha bil. Informanten nämner även att pensionärer är 

jättetrevligt att ha, men att de inte är riktigt deras huvudmålgrupp för de genererar lite för lite.  

Informanten säger att mycket av reklamerna är från butiken. Så det är egentligen så som 

butikerna i sin helhet marknadsför sig då deras budget inte är den största för 

marknadsföringsbiten. Informanten menar att det gäller att ta hänsyn till att det finns kunder 

som inte bryr sig om att vara lojala utan bara är ute på prisjakt efter det bästa priset. 

Informanten anser att det är typiskt dessa personer som är svåra att få tag på.  

Informanten ställer frågan hur sin butik vill framstås. Med det menar informanten att den 

frågan varierar mellan olika aspekter. Däremot nämner informanten att man borde förenkla 

erbjudandena och tidningarna eftersom de har så många olika kuponger, tidningar etc. 

Informanten menar att om man kollar på Coop, har de ett enkelt system där deras kunder får 

en direkt återbäring på sitt medlemskort. Informanten menar att detta är något som 

informantens butik eftersträvar i framtiden med någon form av liknande lösning för att göra 

det mer enkelt för deras kunder.    

Informanten avslutar intervjun med att säga att alla kunder är olika då vissa enbart letar efter 

låga priser medan andra söker efter god kvalitet och service.   

5.2 Intervju med en Coop-informant  
Informanten, som är butikschef på en Coop-butik, börjar intervjun med att säga att detta är en 

butik som i stort sett lever på den stressade kunden. Eftersom butiken ligger placerad så att 

den närmsta konkurrenten ligger i anslutning till en stor tunnelbanestation. Därmed måste 

kunden då välja att antingen missa bussen för att handla vid tunnelbanestationen, eller så 

skyndar kunden sig på bussen och handlar i stället på Coop-butiken längs vägen hem. 

Informanten anser att sin butik är en butik som fungerar som en komplementbutik, men trots 

det inte känner sig hotade av Lidl, som är inriktad på samma nisch.  

Informanten fortsätter sedan att berätta att marknadsföringen för butiken sker från Coop-

koncernen. Egentligen skickas allt marknadsföringsmaterial från det stora huvudkontoret ut 

till butikerna. Informanten nämner sedan att de har haft tankarna kring lokalmarknadsföring, 

och att de även har ägnat tid åt att göra lokalmarknadsföring, men med tanke på att det kostar 

butiken extra pengar, så blir det väldigt lite sådan form av marknadsföring. Marknadsföringen 

består mer av exponeringen av varan i butiken.  
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Då det kommer till exponeringen av produkterna i butiken menar informanten att de tänker 

mycket på den aspekten. Informanten nämner att exempelvis fungerar inte en raggsocka och 

en bröllopsklänning ihop. Det gäller hela tiden att ha ett slags samband mellan varorna. 

Informanten menar att det inte behöver vara något allvarligt. Till exempel kan katrinplommon 

och toalettpapper exponeras tillsammans för att göra köpet lite roligare. Informanten menar att 

vissa butiker tar det till en gräns och kör nästan mer sambandsvaror än butikens huvudvaror. 

Men informanten trycker trots allt på att denna butik försöker göra kombinationen till en 

måttlig mängd.  

Informanten nämner även att de innan en kampanj dras igång, får information från 

huvudkontoret ungefär en vecka före kampanjstarten. I och med det vet butiken vad som 

behövs beställas samt hur de ska exponera varorna. Dock behöver de inte fundera ut hur de 

ska göra med marknadsföringsbiten. Informanten menar att det är bra med central 

marknadsföring, eftersom det blir enklare ute på det lokala planet. Informanten skrattar och 

nämner att huvudkontorets tankegång inte alltid fungerar som den ska, då kampanjvarorna 

kan kollidera med varandra, exempelvis när man har kampanjer på både fryst kyckling och 

färsk kyckling. Där med skjuter den ena varan sönder den andra. Dock påpekar informanten 

att detta är något som inte förekommer särskilt ofta. I stället gäller det att försöka köra ett 

slags samband med olika varor.  

Informanten fortsätter sedan att berätta att det är samma tankegång kring marknadsföringen 

för alla butiker inom Coop-koncernen. Trots en gemensam marknadsföring, behöver inte 

butikerna ha samma exponering av varor. Men ett samarbete som inte är särskilt vanligt kan 

vara att de hjälper varandra med logistiken.  

Vidare nämner informanten att Coop har samma tankegång som ICA, det vill säga, att 

marknadsföringen görs på en central nivå. Där kundkorten tar åt sig information om 

kundernas köpmönster och på så sätt kan butiken applicera en personlig marknadsföring mot 

kunderna. Informanten menar att på så sätt får butiken i utbyte mot kundernas bonus, 

information om deras köpmönster. Ju mer information butiken får från kunderna, desto större 

köpmönster kan butiken då se och på så sätt kunna bidra med en mer personlig rabatt till sina 

kunder. Informanten nämner att i och med detta blir det en mer effektivt riktad 

marknadsföring som resulterar till att det blir en större spridning av varorna.  

Motorn i Coops marknadsföring, menar informanten, är deras större Forum-butiker, eftersom 

det är där ifrån kunderna får sina reklamblad hemskickade från. Informanten menar att dessa 
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reklamblad mer är till för att visa kunderna att Coop fortfarande existerar och inte i huvudsak 

försöka visa dess varor. Det handlar om att försöka hamra in ett varumärke hos kunderna. 

Informanten fortsätter berätta att utifrån dessa reklamblad utgör ungefär 10 % av varukorgen 

som kunderna handlar, någon form av kampanjvaror. Informanten menar att det är 

kampanjvarorna som får kunderna att ta sig till butiken, men det är egentligen inte det som de 

i slutändan handlar. På frågan om hur den perfekta kunden är svarar informanten att det är de 

kunder som inte har med sig någon inköpslista och är hungriga. Det är dessa som egentligen 

kan köpa vad som helst.  

Sedan ställer vi frågan hur butiken ser på dess service. Informanten berättar att de har fått 

positiv respons kring den faktorn. Deras goda service är något som bara har kommit med 

tiden i och med att de har lärt känna deras kunder väl. Vår informant berättar att de till 

exempel försöker bemöta deras kunder genom att säga deras namn och på så sätt visar de en 

hänsyn till deras kunder vilket resulterar till att kunderna får ett trevligt bemötande.  

Därefter frågade vi informanten hur de agerar mot deras konkurrenter. Informanten anser att 

man inte ska möta en konkurrent på deras så kallade planhalva. Informanten nämner att en 

Lidl-butik öppnade i närheten av deras butik för några år sedan. Strategin för Coop-butiken 

var då att man inte skulle gå in på det som Lidl var duktiga på, utan att man skulle fortsätta 

med det som man själv var expert på. Informanten nämner även att det inte var någon idé att 

försöka konkurrera med deras egna sortiment heller. Det gäller hela tiden att konkurrera med 

det som man själv är bra på eftersom det generar till att man inte tappar marknadsandelar.  

På frågan om vilka butikens huvudkundgrupp är, anser informanten att den är svårpreciserad, 

med tanke på att det är en generationsväxling i området. Därmed är det både unga och gamla 

som handlar i butiken. Informanten nämner att deras försäljningsutveckling för butiken alltid 

har varit positiv, så där med har de aldrig behövt sätta sig ner för att ta reda på vilka deras 

huvudmålgrupper är.  

Vidare fortsätter vi att prata om butikens kunder. Informanten nämner att eftersom de har en 

postutlämning i butiken, genererar det till att fler ”bonuskunder” kommer till butiken. 

Informanten menar att totalt är det omkring 5500 hushåll som kommer och hämtar sina paket i 

butiken och detta bidrar då till att det finns 5500 hushåll som blir potentiella ”bonuskunder”. 

Informanten nämner även att ju fler butiker som ligger i anslutning till affären, exempelvis en 

restaurang och en spelbutik, bidrar detta till att fler potentiella kunder besöker butiken.  
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Slutligen berättar informanten om deras databas som är ansluten till huvudkontoret. 

Därigenom får de strategier om hur de exponerar varorna på bästa sätt samt kommande 

kampanjer. Det är även därigenom som butiken beställer hem sina varor.  

5.3 Enkätundersökning 
Nedan kommer en sammanställning utifrån den enkätundersökning som vi har genomfört 

angående konsumenternas val av livsmedelsbutik. Vi har genomfört två olika typer av 

enkätundersökningar, den ena som hade ett slumpmässigt urval via sociala medier, samt den 

andra som hade ett strategiskt urval som genomfördes i anslutningar där många människor 

rörde sig. Båda enkätundersökningarna hade samma frågor och upplägg. Totalt skrev 118st 

personer på enkätundersökningen. Undersökningens resultat visas som en sammanställning 

utifrån de båda undersökningarna i det kommande stycket nedan.  

 

 

     Diagram 1 

Vi försökte få en någorlunda jämn fördelning mellan könen. Vi ser här att av 118st svar 

bestod 53st svar av män och 65st av kvinnor.  
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     Diagram 2 

Vi valde att dela upp åldern i fyra olika kategorier för att 0-18 symboliserar ungdomarna, 19-

35 är en ung familj eller singel, 36-65 kan symbolisera en familj samt 65+ symboliserar 

pensionärer. Vi valde att nämna det så här för att få en bild om hur man handlar i olika steg i 

livet. Majoriteten av antalet svar kom från åldern 19-35. Hade vi genomfört enkäten i en 

längre period hade vi möjligtvis fått ett mer spritt svar.  

 

     Diagram 3 

Denna fråga var en så kallad flervalsfråga då folk ofta handlar på fler butiker. Där av är 

svaren på denna fråga fler än svarade enkäter. Trots detta kan vi se att Ica har den större delen 

av marknaden samt att Coop även har en stor del av marknaden. Av de 118st enkäterna så 
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valde 96st Ica, 52st Coop, 11st City Gross, 16st Lidl, 24st Willys, 20st Hemköp samt 3st 

valde en annan butik som till exempel en internetbutik.  

 

 

     Diagram 4 

Även denna fråga var en flervalsfråga då konsumenterna kan ha olika anledningar till valet av 

butik. Vi ser här att den största anledningen, 95st, ansåg att butiken bör vara nära hemmet. 

Utbudet var även en viktig faktor då 79st kryssade i denna ruta. 41st ansåg att valet av butik 

berodde på billiga priser. Vad det gäller den goda servicen i butiken, ansåg 35st att detta var 

en anledning till valet av butik. Den miljövänliga faktorn verkar inte spela någon större roll 

vid valet av butik då det endast var 12st som kryssade i den. För andra aspekter så valde 

endast 2st att kryssa i den.  
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     Diagram 5 

Liknande ovanstående fråga, var även denna en flervalsfråga. Vi ser här att majoriteten av 

våra svar kom från personer som handlar ensam. Dessa var totalt 57st. De personer som 

handlade för en stor familj fick vi 10st svar från. Något över denna kategori ser vi att 37st svar 

kom från personer som handlar för två. De som handlar för en mellanstor familj fick vi 21st 

svar från. Även här hade vi en kryssruta där personen i fråga kunde kryssa i ”annat”. Där fick 

vi in 1st svar.    

 

     Diagram 6 

På frågan om konsumenterna var nöjda med sin livsmedelsbutik, svarade majoriteten, 111st, 

Ja på denna fråga. Medan 5st svarade nej. Anledningen till att det totalt var 116 svar här av 
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118st undersökningar beror på att 2st valde att kryssa i både Ja och Nej, eftersom de var 

konsumenter till flera livsmedelsbutiker och därmed var nöjda med en av dessa samt mindre 

nöjd med en annan. Detta medförde att vi avstod att räkna med dem i diagrammet.   

 

     Diagram 7 

Här ser vi då om folk har ansett sig vara påverkade av reklamer som livsmedelsbutikerna 

skickar ut. Majoriteten, 69st, ansåg sig inte vara det, medan 36st ansåg sig vara det medan 

13st var osäkra på om de var det.  
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     Diagram 8 

På den sista frågan som handlade om personerna i fråga ansåg sig vara en lojal kund till sin 

livsmedelsbutik, svarade 68st ”Ja”, 38st svarade ”Nej” och 12st svarade ”Vet ej”. Vi kan 

härmed se att majoriteten är lojala till sin livsmedelsbutik.    
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6. Analys   
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att ställa intervjuerna gentemot Porters fem krafter, intervjuerna 

gentemot skolorna, enkätundersökningen gentemot Porters fem krafter samt 

enkätundersökningen gentemot skolorna och slutligen enkätundersökningen gentemot 

intervjuerna. På så sätt kommer vi att försöka analysera vad som sker samt dra någon form 

av paralleller mot verkligheten.    

___________________________________________________________________________ 

6.1 Intervjuerna gentemot Porters fem krafter 

6.1.1 Marknaden 

Enligt teorin handlar det om vilken typ av pris man har, hur man positionerar sig både 

geografiskt och marknadsmässigt. Ju fler aktörer det är på marknaden desto större blir 

priskonkurrensen. Det vi då kan se från intervjuerna är att storlek på butiken varierar sättet att 

bete sig på marknaden. Den större butiken använder sig mer av reklam och måste hela tiden 

ändra sitt utbud för att kunna utvecklas. Genom detta ansåg Ica-butiken att handelskraften hos 

konsumenterna blev större då fler butiker positionerade sig nära varandra, vilket då skapar ett 

geografiskt område som blir förknippat med shopping. Tack vare att Ica även är olika 

handlare, arbetar just denna butik med att utveckla sig själva, men i jämförelse med annan 

Ica-butik så kan den butiken göra något helt annorlunda då det kommer till valet av reklam 

och inriktning. På så sätt kan denna Ica-butik ses som en konkurrent till en annan Ica-butik. 

Detta gäller i och för sig även för Coops butiker. Om deras butiker ligger inom samma 

geografiska område kommer det resultera i att den ena butiken tar kunder från den andra 

butiken.  

Till skillnad från Coop-butiken som är en liten butik i ett bostadsområde, ansåg den ägaren att 

det är bättre om butikerna är utspridda för att öka handelskraften då det bara fanns en butik att 

gå till. Butiksägaren säger även att denna butik är en komplementbutik där kunderna kunde 

komma in och köpa varor som de antingen har glömt att köpa tidigare eller dylikt. Coop-

ägaren menade även att de får sina vinster genom att vara en butik som är lättillgänglig och 

som lever på de stressade människorna som handlar på vägen hem från jobbet. Ser vi på Ica-

butiken, tjänar de sina pengar på de kunderna som är bilburna och har planerat sina inköp i 

förväg.   



34 
 

Coop-butiken har mindre konkurrenter och är därmed mindre påverkad av marknaden än vad 

Ica-butiken är, eftersom du hos den större Ica-butiken behöver ett planerat köp. Coop vill 

mestadels ha personer som ”spontanshoppar”. Varumärket tycks inte spela någon större roll, 

utan det handlar mer om hur storleken på butiken är, var butikerna är positionerade samt vad 

butikerna inriktar sig på.   

Båda butikerna använder sina medlemskort så att de kan ge sina konsumenter olika rabatter 

samt kunna se sina kunders köpmönster.  

Det hela handlar om att positionera sig nära deras kunder. The Regional School menar att man 

ska lägga sig nära sina kunder för att minska avståndet. Dock ser vi här en skillnad mellan de 

olika butikerna. Coop-butiken har lagt sig i ett bostadsområde där de får hjälp av den 

stressade människan, exempelvis de som handlar något smått på vägen hem. Men även av 

kunder som inte har någon köplista. Ica-butiken däremot, väljer att positionera sig på ett större 

område som är förknippat med shopping. De ligger nära tre stora aktörer inom 

livsmedelsbranschen. Ser vi på The Regional School, kan vi konstatera att den större Ica-

butiken går emot deras tankegång vad gäller närliggande butiker för kunderna. Förvisso ligger 

deras butiker i Stockholmsområdet, men det krävs att man har en bil för att komma till deras 

större butiker. Deras kundsegment skadas inte av det, då de har mindre butiker i anslutning till 

olika bostadsområden. Därmed behöver inte Ica tänka på The Regional School, den är mer 

viktig för Coop-butiken då den större Ica-butiken och dess konkurrenter i handelsområdet kan 

ses som en ”utflykt” för familjen, medan den lilla Coop-butiken kan ses som en lokal vän.     

6.1.2 Nya konkurrenter 

Utifrån våra intervjuer med både Ica och Coop, kan vi härleda att det inte spelar någon roll 

om det tillkommer nya produkter och varumärken på marknaden. Utan det är butikerna i sig 

som spelar sin roll. Varje ny aktör på marknaden bildar en ny konkurrent med de redan 

etablerade butikerna på marknaden, då de delar på samma kundsegment. Det gäller hela tiden 

för de olika butikskedjorna att analysera varje ny aktör för att kunna ta fram en ny strategi för 

att på så sätt behålla sina kunder. Coop-ägaren nämnde att man dock ska vara försiktig med 

att gå in på den nya konkurrentens expertis, då det kan skada en själv. Istället ska man 

fortsätta med det som man är bäst på.    

6.1.3 Substitut 

De små butikerna på marknaden agerar som ett slags substitut till de större butikerna oavsett 

företag. Då Coop-ägaren nämnde att deras butik var en slags substitut-/komplementbutik till 
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de större aktörerna. Både Ica och Coop nämnde att Lidl är en komplementbutik där Lidl 

verkligen har lagt ner mycket tid för att lyckas som en sådan.  

Vi har lagt märke till att ingen av de personer som vi har intervjuat har nämnt att 

internethandel varken är en konkurrent eller substitut till deras butiker. Båda kedjorna inriktar 

sig mer mot butik mot butik.  

6.1.4 Krafter av köpare 

Som det är på alla marknader, styr kunderna hur det ska se ut, vilka aktörer samt vilka 

produkter som ska finnas. De olika butikerna har olika inriktningar för att på så sätt kunna 

göra sig populära hos de olika kunderna. Ica-butiken har satsat på en hög service. Deras 

tankegång är att inte få någon kund att känna sig bortglömd. Detta gör de med tanke på att Ica 

i sig har svårt att precisera exakt vad de är bra på och på så sätt kunna stå ut från deras 

konkurrenter. De har även inriktat sig på ett specifikt kundsegment som de då visar i sina 

erbjudanden. Anledningen till detta är för att kunna skapa lojala kunder eftersom de har 

många olika konkurrenter i området samt att kundernas behov varierar hos samtliga kunder. 

På grund av kundernas olika behov, har de även specifika erbjudanden ner till en så kallad 

individnivå, med hjälp av Ica-kortet.  

Vår Ica-informant vill med detta påpeka att det kan göra det rörigt med så många olika sorters 

erbjudanden. Detta kan medföra att kunderna kan komma att byta livsmedelsbutik, såvida Ica 

inte har något extra att erbjuda. Det som vi kan se som det lilla extra hos Ica är deras service. 

Coop-butiken har dock en annan strategi för att behålla sina kunder eftersom de är en mindre 

butik. Butiken lever på att folk räknar med att de finns där vid behov, eftersom de är en 

komplementbutik. Dock nämndes det att butiken försöker göra sig mer personliga, då de inte 

har lika många kunder som exempelvis Ica, genom att hälsa på deras kunder med tilltalsnamn. 

Man borde i och med detta kunna säga att de båda butikerna satsar på att göra sig mer 

personliga, eftersom Coop så väl som Ica har koll på vad deras kunder handlar med hjälp av 

den information som kundkorten ger. Genom att förmedla denna personlighet, kan butikerna 

få ett slags försprång på marknaden då butiken kan framstå som något kunderna kan lita på. 

Folk känner sig bekväma med en butik som de kan lita på.  

6.1.5 Kraft av tillverkare 

Genom att butikskedjorna skapar egna produkter som de säljer, kan de därmed minska antalet 

mellanhänder som kostar pengar. Av det vi såg i våra undersökningar, nämnde ingen av 

butikerna något om sina leverantörer. Dock har vi inte lagt ner någon större vikt på denna 
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aspekt eftersom det inte rör marknadsföringen hos butiken. Butikerna marknadsför sig inte 

med leverantörerna, bara genom deras egna produkter samt andra produkter i deras sortiment. 

Hur skulle det se ut om Ica eller Coop sa i sina reklamer att de har varor från den och den 

leverantören? Det känns relativt oviktigt i dagsläget då kunderna egentligen bara bryr sig om 

de varor som de är ute efter.   

6.2 Intervjuerna gentemot skolorna 

6.2.1 The Commodity School 

Denna skola berör som ovan nämnt butikernas reklam och marknadsföring. I Sheths bok, 

Marketing Theory
52

, togs skolorna upp för första gången. Dessa skolor kan vi se återspeglas i 

dagens marknadsföring. Butikerna i sig skickar ut en hel del tidningsreklam, men nu har 

butikerna blivit mer inriktade på en mer personlig marknadsföring i form av exempelvis olika 

erbjudanden utifrån kundernas shoppingmönster som butikerna får information om med hjälp 

av deras kundkort. Anledningen till denna utveckling av marknadsföring beror troligtvis på att 

den tekniska möjligheten har blivit bättre.  

Flera personer har satt upp en ”ej reklam tack”-skylt på sina brevlådor, vilket medför att 

butikernas reklam inte når ut till så pass många kunder som de önskar. Utskicken av reklam är 

inte längre lika uppskattat som de var en gång i tiden. I dagens läge har reklam blivit något 

som kommer i stora mängder varje dag i brevlådan och detta är något som många personer 

gärna försöker sortera bort
53

. I och med det, borde det här vara en anledning som kan ha 

tvingat butikskedjorna till nya former av reklamutskick.     

6.2.2 The Regional School 

Det gäller att på många sätt minska avståndet mellan konsument och butik geografiskt. 

Utifrån det vi har fått reda på genom våra undersökningar, borde det bero på vilken storlek av 

butik man har. Exempelvis så är den Coop-butik vi besökte väldigt nära dess kunder där det är 

lätt att ta sig dit om man glömt att köpa något i de större butikerna. Ica-butiken som vi besökte 

är en butik som man i princip planerar att åka till, ungefär som om man ska åka på en utflykt 

med familjen. Med andra ord så spelar inte det geografiska området för köpkvarteret någon 

större roll hos den större Ica-butiken. Det geografiska området varierar självfallet beroende på 

butik. Om en mindre närbutik skulle försöka etablera sig i ett köpområde där flera större 
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butiker angränsar varandra, skulle troligtvis inte den mindre butiken klara konkurrensen. Det 

finns trots allt en anledning till varför den mindre butiken ligger placerad där den är i dagens 

läge.  

6.2.3 The Buyer Behavior School 

Under våra intervjuer med informanterna från Ica och Coop, nämnde de att det är svårt att 

försöka ändra på hur kunderna beter sig. En del kunder söker exempelvis enbart efter det 

billigaste priset. Alla är vi olika, eftersom vissa väljer produkter av ren vana medan andra 

väljer varor på grund av dess pris. För att kunna greppa taget om samtliga kunder inriktar sig 

därför butikerna på olika egenskaper. Ica-butiken har riktat in sig på att ha så god service som 

möjligt, medan Coop-butiken försöker vara ”den lokala vännen”. Självklart kommer det inte 

att falla alla i smaken, eftersom alla inte är likadana samt att alla agerar på olika sätt. För att 

kunna analysera detta mer, skulle vi behöva göra en personanalys på samtliga konsumenter. 

Vi inser att detta är en omöjlig uppgift, vilket även butikerna borde ha insett. Därför är det 

mer sannolikt att de har riktat in sig på att göra en viss kundtyp nöjda, vilket därmed är deras 

huvudkundgrupp. Ser vi på den stora Ica-butiken, så är det en familjvänlig butik med bra 

service och Coop-butiken är en närbutik i ett stort bostadsområde som fungerar som en 

komplementbutik med god service.  

6.2.4 The Activist School 

Vi har lagt märke till att butikerna i sig är väldigt medvetna om att vara miljömärkta samt se 

till så att de beställer in miljövänliga varor. En av de svårare faktorerna för butikerna kan vara 

att visa deras kunder att de faktiskt är miljömärkta. Det vi kan konstatera som vanliga kunder i 

en butik är att man inte lägger märke till om butiken är miljövänlig eller ej. Vid första 

ögonblicket syns det inte, men om man granskar dess varor kan man med största sannolikhet 

inse om butiken har ett miljötänkande eller ej. Om butiken säljer ekologiska varor, flaggar 

butiken trots allt för att de åtminstone försöker vara miljömärkta. Skulle butikerna strunta i att 

tänka på miljön, skulle troligtvis dess kunder bli missnöjda och därmed välja en annan butik. 

Eftersom miljötänkandet har blivit en så pass viktig fråga i dagens samhälle, är det därför 

viktigt att försöka göra sitt bästa med tanke på de klimatförändringar som sker i världen.        
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6.3 Enkätundersökningen gentemot Porters fem krafter 

6.3.1 Marknaden 

Vi har lagt märke till att Ica tar upp den största marknadsandelen, efter Ica kommer Coop
54

, 

vilket även kan ses i vår undersökning. Varför just dessa butiker har den största 

marknadsandelen kan beror på att de dels har flest butiker i Sverige samt att de troligtvis har 

funnits längst på marknaden. Utvecklingen av dessa butiker har gått med stora steg framåt i 

positiv riktning. Majoriteten i vår undersökning valde sin butik efter butikens positionering, 

nära hemmet samt efter ett bra utbud. Väldigt få valde sin butik eftersom den var miljövänlig. 

Anledningen till detta kan vara att det har blivit en vana för kunderna att allting ska vara 

miljövänligt och på så sätt tänker kunderna inte på om det är miljövänligt eller ej. En annan 

anledning kan vara att kunderna inte söker efter miljövänliga varor och därmed är det inte 

viktigt särskilt viktigt för kunden.  En annan sak vi lade märke till utifrån vår 

enkätundersökning var att reklam inte hade någon medveten påverkan på valet av 

livsmedelsbutik.  

6.3.2 Nya konkurrenter samt substitut 

Då det kommer till nya konkurrenter på marknaden såg vi att det bara var en ytterst liten del 

som valde ett annat alternativ på valet av livsmedelsbutik. Exempel på detta alternativ kan 

vara en internetbutik. Detta tyder på att internethandeln för livsmedel inte riktigt har etablerats 

tillräckligt för att flera ska lockas att börja använda det
55

. En av anledningarna till att folk 

väljer att gå till den fysiska livsmedelsbutiken kan vara att kunderna vill ha en mer personlig 

kontakt med de som jobbar i butiken. Detta är något som saknas hos internetbutikerna. 

Troligtvis kommer denna form av livsmedelsbutik vara en relativt stark konkurrent till de 

nuvarande fysiska butikerna om några år. En faktor som är positiv med dessa internetbutiker 

är att kunderna får mer fritid och därmed slipper att personligen ta sig till butiken. Kan detta 

medföra att det blir en större efterfrågan på dessa internetbutiker eller kommer vi alltid att 

vilja gå till butiken för att fysiskt kunna se samt känna på varorna? Det sägs trots allt att tid 

ändå är pengar.  

Det sker självklart en viss konkurrens på denna marknad, men eftersom alla butikerna har 

satsat på olika butikskoncept, minskar konkurrensen. En viss konkurrens kommer alltid att 
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finnas, speciellt i de stora köpkvarteren där butikerna gärna positionerna sig i grupper. Men 

ser vi på den lilla närbutiken som inte angränsar till någon annan butik, medför det att 

konkurrensen minskar.   

Eftersom vi har valt att inte ta fram några specifika substitut, som exempelvis restauranger, 

förutom internethandeln, har vi valt att utelämna en analys om substituten.  

6.3.3 Kraft av köpare 

Vi har sett genom våra undersökningar att majoriteten av kunderna var nöjda med sin 

livsmedelsbutik. Detta är väldigt positivt eftersom butikerna i sig går med förlust om 

kunderna är missnöjda och inte får sina behov uppfyllda. Med andra ord gynnar nöjda kunder 

livsmedelsbutiken. De livsmedelsbutiker som har speciella kundkort kan man kalla för 

experter inom det området, eftersom de kan analysera kundernas köpmönster och på så sätt 

veta vad kunderna vill ha. Det kan vara detta bland annat som har gjort så att både Ica och 

Coop har blivit så väletablerade på marknaden då de är väldigt erfararna samt har funnits 

länge på marknaden.     

6.3.4 Kraft av tillverkare 

Vi kan inte finna något här som går att applicera på enkätundersökningen. Därför har vi 

utelämnat en analys om detta.  

6.4 Enkätundersökningen gentemot skolorna 

6.4.1 The Commodity School 

Många personer, 59 %, i vår undersökning har angivit att de inte blir påverkade av 

reklamutskick från livsmedelsbutikerna. Detta tyder då på att detta är en gammal skola och att 

utvecklingen av samhället därmed har ändrats med tiden. Anledningen till att majoriteten inte 

säger sig bli påverkade av reklamen kan bero på att det har blivit ett överflöde av reklamen 

med tanke på att reklamen syns både i TV, hörs på radio, internet, på bussarna samt i 

tidningar och dylikt. Detta överflöde av reklam kan i sin tur resultera till att många struntar i 

reklamen och i stället blir trötta på alla dessa utskick.  

De personer som i sin tur lockas av erbjudanden kan vara de personer som enbart är ute på en 

så kallad prisjakt. Att ständigt söka efter det bästa priset på en produkt eller vara. Utifrån 

enkätundersökningen borde vi kunna dra en kort slutsats om att en del av kunderna inte bryr 

sig om var de handlar någonstans. Så länge de får tag på sina varor som de eftertraktar är de 

nöjda. Detta kan även stärkas med att folk säger sig vara lojala då de stannar vid samma butik 

på vägen hem från exempelvis jobbet och nöjer sig med den butikens utbud. Vi kan även se 
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att majoritetens val av butik berodde på att den låg nära hemmet samt hade ett bra utbud. I och 

med detta kan det medföra att kunderna kan ha en tendens att välja i att strunta i reklamen. 

Vissa kanske anser att reklam är ett gammalt sätt att locka kunder på och som inte passar alla 

typer av personer. Självfallet finns det säkerligen någon form av vinst med reklamerna, men 

det är inget som majoriteten av personerna i vår undersökning har fastnat för.       

6.4.2 The Regional School 

Enligt vår undersökning kan vi konstatera att det är detta som livsmedelsbutikerna bör lägga 

mest vikt på eftersom kunderna värdesätter en butik som ligger nära deras hem. Anledningen 

till detta kan bero på att vi, i dagens samhälle, har blivit mer lata på sistone samt att folk har 

ännu mindre fritid nu än förr vilket medför att de blir mer stressade och handlar när chansen 

finns. Ju närmare butiken ligger positionerad för kunder, desto bättre blir det för butiken. 

Undantag finns ständigt, som exempelvis de större butikerna. De har ett större sortiment som i 

sin tur lockar kunderna att åka dit.   

6.4.3 The Buyer Behavior School 

Det som vi kan utläsa från vår enkätundersökning är att majoriteten av kunderna är lojala till 

sin livsmedelsbutik. Detta kanske beror just på att butiken ligger nära till hands för kunderna 

som vi nämnde ovan. Majoriteten var även nöjd med sin livsmedelsbutik, vilket är ganska 

imponerande med tanke på att det finns många faktorer som kunderna letade efter enligt vår 

undersökning. Detta tyder då på att livsmedelsbutikerna har lyckats relativt bra med att läsa av 

vad kunderna önskar och är ute efter. Troligtvis beror detta på att butikerna har många års 

erfarenhet alternativt att kunderna helt enkelt har börjat acceptera att det inte blir bättre än så 

här. Med andra ord kan de ha blivit vana med den standarden som finns i butikerna. Varför 

det inte kommer in några nya aktörer på marknaden kanske beror på att kunderna är nöjda 

med det som finns. Det är trots allt en oligopolmarknad som medför att det blir svårt för nya 

aktörer att etableras sig på marknaden. Man skulle kunna kalla det för ”kundernas makt” 

eftersom de har ett visst beteende och standard. Ett exempel, när Lidl kom in på den svenska 

marknaden gick de med förlust under de första tre åren
56

. 

Om kunderna väljer att ändra sina åsikter om saker och ting, borde det resultera till att 

marknaden kan ändras väldigt snabbt om butikerna inte hänger med. Men i dagens läge verkar 

det som att kunderna är nöjda hur det ser ut. Detta medför att även om denna skola är en av de 
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starkaste, så är verkar det ändå inte vara det i dagsläget på denna marknad, eftersom kunderna 

är lojala och nöjda med sina livsmedelsbutiker.   

6.4.4 The Activist School 

Vi har lagt märke till att personerna som deltog i vår undersökning inte ansåg miljötänkande 

som särskilt viktigt. Majoriteten betraktade mer att butiken ska vara nära samt ha ett bra 

utbud, det vill säga att det ska finnas många valmöjligheter. Troligtvis kan detta bero på att 

denna marknad är, utifrån kundens synpunkt, en marknad som man inte ska behöva fundera så 

mycket på. De litar på att butikerna har gjort de mest korrekta beslutet för varje produkt samt 

att butiken är mest regelrätt då det kommer till de mänskliga rättigheterna. Förmodligen är det 

därför det blir en så pass stor uppståndelse då det har blivit något fel med någon butik, som 

exempelvis när det kom fram att det var en butik som märkte om sina varor då de hade en 

datummärkning som var utgånget. Att ha ett miljötänk är trots allt viktigt, men ändå verkar 

inte kunderna visa tecken på det. Antingen har de valt att bara leva på som vanlig och 

säkerligen ha antagandet att butiken redan har sitt miljötänk, eller så struntar de i det 

fullständigt.  

6.5 Enkätundersökningen gentemot intervjuerna 
Det som vi har lagt märke till är att båda butikerna, Ica och Coop, satsar på sin service för att 

göra sina kunder nöjda. Enligt butikerna är detta en viktig faktor. Men utifrån vår 

enkätundersökning, så är detta egentligen en av de mindre viktiga faktorerna. Butikens 

placering samt utbudet i butiken är desto viktigare. Vi kan då reflektera kring vad detta 

egentligen beror på. Kan det vara så att livsmedelsbutikerna har en annan uppfattning om 

kunderna? Likaså gäller butikernas reklam till kunderna. De satsar relativt mycket på 

reklamen, men ändå anser sig kunderna inte vara särskilt påverkade av den, men det tycks 

kunderna trots allt bli omedvetet. 

Den Ica-butik som vi varit i kontakt med ligger inte speciellt nära ett bostadsområde, men 

trots det finns köpkraften kvar eftersom de ligger placerade i ett köpkvarter där de måste göra 

något för att sticka ut från deras konkurrenter. I Icas fall handlar det då om deras goda service. 

Det som både Ica och Coop eftersträvar är lojala kunder. Detta kan vi se att butikerna har 

lyckats med om man ser på vår enkätundersökning, eftersom majoriteten ansåg sig vara lojal 

till sin butik. Som ovan nämnt kan detta bero på att butiken ligger nära deras hem alternativt 

att butiken har det utbudet som kunderna önskar. En annan anledning kan vara att butikens 

service har gett kunderna ett gott intryck även om de inte är medvetna om det. Detta kommer 

att tas upp mer ingående i diskussionskapitlet.  
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Det gäller hela tiden för butikerna att ha en god relation till sina kunder eftersom det trots allt 

är det som avgör om en butik överlever och blir framgångsrik eller inte
57

.  

Medlemskorten hos de olika livsmedelsbutikerna kan också spela en större roll hur lojal man 

är till sin butik. Som medlem i någon butikskedja behöver man självklart inte enbart handla i 

sin närbutik. Därmed anser vi att många säkerligen har en tendens att handla lite här och där. 

Prispressning av varor kan vara något som också kan ha en betydelse av valet av butik, men 

det verkar inte vara någon majoritet om vi ser på resultatet av vår enkätundersökning. Vår 

informant från Ica nämnde att dessa personer fanns och det var just dessa personer som var 

speciellt svårt att kunna få ett begrepp om.  

De olika livsmedelsbutikerna lägger ner relativt mycket arbete på saker som inte är särskilt 

självklart för kunderna. Till exempel läggs det ner mycket tid på varornas positionering i 

butiken samt uppsättningen av ljus på olika varor. Detta är saker som är självklara för 

butikerna, men som kanske inte är lika självklart för kunderna.  

Utifrån det som vi såg i vår enkätundersökning var de flesta så kallade ensamhandlare. Dessa 

personer borde praktiskt taget handla i sådana butiker som ligger positionerade nära 

bostadsområdet eftersom de inte handlar för en större summa pengar. Ser vi på Ica-butiken, så 

har de riktat in sig på en kundgrupp som handlar för en större familj och därmed blir det också 

fler varor. Eftersom deras butik har ett större utbud än en mindre närbutik, resulterar det också 

i att priserna är desto billigare. Det är troligtvis därför barnfamiljerna gärna tar sig tiden att 

åka dit för att handla.   
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7. Diskussion 
___________________________________________________________________________ 

Under detta kapitel kommer vi att försöka skapa oss en uppfattning om hur marknaden 

möjligtvis ser ut samt kan ändras. Vi tar även upp egna tankar och funderingar som har 

uppstått under arbetets gång. Vi har även utformat en egen modell som visar vår uppfattning 

om hur marknaden kan tänkas fungera. Vi kommer sedan att utveckla våra tankar i vår 

slutsats som kommer i nästa kapitel.   

___________________________________________________________________________ 

Till att börja med kan vi konstatera att vi hade fått en större empiriansats om vi hade fått ut 

fler enkäter. Tidsbristen medförde att vi var tvungna att begränsa oss till det antalet enkäter vi 

fick in. Detsamma gäller även intervjuerna.  

Vi anser att väldigt många val av varor och butiker sker undermedvetet hos kunderna. 

Kunderna tänker inte på att de blir påverkade av små faktorer som exempelvis reklam eller 

god service. Butikerna använder sig av små knep som på så sätt gör att de får deras kunder 

”kring deras lillfinger” så de på så sätt kommer tillbaka fler gånger.  

Vi kan se att marknaden är uppdelad i flera olika läger där de större stormarknaderna är på 

samma plats medan de mindre småbutikerna gärna positionerar sig i olika områden. Dock 

placerar de sig inte särskilt nära varandra. Om det skulle ligga två mindre butiker nära 

varandra, finns det tre olika scenerier som kan uppkomma
58

. 

1. Den ena butiken agerar som en huvudbutik medan den andra blir som en 

komplementbutik.  

2. Den ena butiken får alla kunderna och den andra får därmed inga kunder och därmed 

tvingas stänga.  

3. De båda butikerna tar ut varandra eftersom kunderna sprider på sig och därmed får de 

båda butikerna färre kunder.  

Om vi går in på varför det är svårt för nya konkurrenter att komma in på marknaden så anser 

vi att det beror på att kunderna är så pass lojala till sina butiker vilket medför att denna 

oligopolmarknad blir svår att tränga igenom. Jämför man med exempelvis elektronikbutikers 

konkurrens, som hela tiden efterstävar att få återkommande kunder samt vinna 

                                                           
58

 Sayman, Serdar; Hoch, Stephen J; Raju, Jagmohan S, Positioning of Store Brands, Marketing Science, 2002, 
Vol. 21, No. 4 (Autumn), pp. 378-397 



44 
 

marknadsandelar, så har de det allt tuffare då det gäller konkurrensen kring de potentiella 

kunderna då detta även är en marknad med högriskprodukter
59

/sökvaror
60

. Med tanke på att 

alla kanske inte finner ett behov av att köpa något inom elektronikvärlden. Många kanske helt 

enkelt bara ska ha en MP3-spelare och går in i första bästa butiken för att köpa den. Eller så 

jämför de olika butikers priser för att få sitt bästa pris. Inom den branschen är det med andra 

ord svårare att lyckas få kunder i jämförelse med livsmedelsbranschen. 

Vi får dock inte glömma att på en oligopolmarknad kan mycket ändras om nu till exempel en 

ny aktör kommer in på marknaden eller om något av företagen börjar tappa marknadsandelar 

och hamnar i en ekonomisk kris vilket kan leda till prispress. Igal Hendel skriver i sin artikel 

Competition Under Financial Distress om just detta. Om ett företag ligger illa till inom ett 

oligopol, kan det innebära problem för hela marknaden. Det företaget som ligger illa till ska 

antingen välja att försöka vinna tillbaka så mycket omsättning som möjligt och på så sätt 

kunna slå tillbaka starkare på dess konkurrenter, eller så väljer de en strategi som innebär att 

enbart försöka överleva
61

.  

Med detta vill vi säga att företagen på en marknad, som livsmedelsmarknaden, borde vara 

försiktiga med hur de marknadsför sig, vilka strategier de använder för att kunna vinna 

andelar på marknaden samt att få behålla eller få nya kunder. 

Om vi återkopplar till vår forskningsfråga, så marknadsför sig butikerna beroende på storlek 

och inte särskilt mycket på varumärket. Vi borde kunna säga att de mindre butikerna, som den 

lilla Coop-butiken, inte ägnar sig åt någon egen reklam. Utan i stället differentierar de sig 

genom att vara trevliga och komma ihåg namnen på deras kunder med tanke på att de är en 

lokal butik. De behöver inte göra någon större ändring på deras strategi eftersom folk 

fortfarande kommer att återkomma oavsett om de får någon reklam eller inte.  

Då vi intervjuade butikschefen på Coop-butiken berättade Coop-informanten om när en Lidl-

butik öppnade i närheten av deras butik. Informanten nämnde då att de inte skulle gå in på 

Lidls expertis, eftersom Lidl stod för de billiga priserna. I stället menade informanten att 

Coop-butiken skulle fortsätta att ägna sig åt det som de var bäst på, som exempelvis miljö, 

renhet och service. Om det nu hade varit en större Coop-butik som konkurrerat med en större 
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Ica-butik så borde Coop-butiken ha haft det svårare att lista ut hur de på bästa sätt kunde 

konkurrera med Ica-butiken. Anledningen till detta är att marknadschefen för Ica-butiken 

berättade att det är svårt att precisera exakt det som Ica är bra på. City Gross har 

uppenbarligen lyckats att se något som Ica varit bra på med tanke på att om vi kollar hur City 

Gross ser ut i dagsläget, är det ungefär likadant som Ica var för några år sedan. Ser vi på den 

större Ica-butikens differentiering har de satsat på att ha en hög service samt ett inriktat 

kundsegment som i det här fallet är bilburna barnfamiljer. Detta kan vi se genom att de 

exempelvis har en lekplats där föräldrarna kan lämna in sina barn under tiden som de handlar 

sina varor.          

Vi anser att dessa former av tänkande förekommer inom alla butikskedjor. Tyvärr har vi inte 

haft tillgång till intervjuer hos alla butikskedjor. Men eftersom alla ligger inom samma 

marknad, borde samma tänkande förekomma. Vi kan dock säga att Lidl ligger lite efter i 

utvecklingen av butikskoncept då de inte har något specifikt kundkort. Troligtvis beror kanske 

detta på att de har så pass små marginaler vilket medför att det inte är lönsamt för dem att ha 

specialerbjudanden utöver de erbjudanden som de redan har.  

Det känns lite som att Willys och City Gross försöker snappa upp marknadsandelar och 

information från Ica och Coop för att kunna klättra högre upp i konkurrenstrappan. Varför vi 

anser detta, är för att butikerna kan se och lära sig utav de större och mer erfarna butikerna. 

Hos dessa butiker har varumärkena utsatt sig för att vara billigare. Om vi ser på reklamen från 

de olika butikerna, nämner Ica att detta är veckans erbjudande, Coop satsar på sin återbäring 

till kunderna, medan Willys och City Gross spelar på att de har det bästa priset på samma typ 

av varor. Detta borde medföra att Ica och Coop behöver agera mer för varje butik så att 

butikerna i sig vinklar sig mer mot hur de ska spela mot ett visst kundsegment. Vi har insett 

att Coop-butikerna har börjat bli mer likt Ica-butikerna med sina egna handlare under samma 

koncern, då vår ena informant var butiksägare till en Coop-butik.  

En av de viktigaste delarna angående differentieringen är att man inte ska positionera sig nära 

en annan butik från samma koncern. Det har då en tendens att bilda en inre konkurrens då de 

delar samma kunder.  

De mindre butikerna behöver inte tänka så mycket på just differentieringen eftersom de kan 

bli så kallade komplementbutiker. Har man som kund glömt något när man varit och handlat i 

någon av de större butikerna, kan man alltid gå till den butiken som är närmast för att 

komplettera det. Därmed har vi fått uppfattningen genom vår undersökning att 
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differentieringen av de större butikerna är viktigare än för de mindre eftersom marknadskriget 

har större betydelse då de ligger fler butiker inom samma område, medan de mindre butikerna 

oftast ligger en och en i olika områden. 

 

 

     Figur 2 

Den själva konkurrensen sker i det större köpkvarteret där de större butikerna positionerar sig. 

Medan de mindre butiker oftast ligger i bostadsområden där de inte konkurrerar med andra 

butiker. Oftast sker det ingen större konkurrens i bostadsområdena då den närmsta 

konkurrerande butiken ligger i ett annat bostadsområde. Dock är dessa butiker inom ett 

relativt bra gångavstånd mellan butikerna, men trots detta väljer kunderna den butik som 

angränsar deras område. Detta är då ett tydligt exempel på The Regional School
62

. Självfallet 

fungerar de angränsande butikerna som en slags komplementbutik, om så är fallet att deras 

huvudbutik inte har någon vara som kunderna söker. Där av de streckade linjerna i figur 2.  

Det vi försöker visa med denna modell är att marknadsföringen samt att behålla sina kunder är 

varierande beroende på butikens storlek och plats. Ju mindre butiken är, desto minde 

marknadsföring borde butiken behöva för att differentiera sig. Vi får däremot inte glömma att 

butiken då måste ligga för sig själv, vilket medför att folk väljer den butiken framför andra 
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butiker som ligger i närheten. Den riktiga marknadsföringen har vi märkt utspelar sig där 

butikerna ligger inom ett större köpområde, där butikerna måste visa att de är bättre än sina 

konkurrenter.  

Dock är marknadsföringen mer än det som syns på reklambladen. Vi menar att mycket borde 

ligga i det som man inte riktigt tänker på eller sådant som man tar förgivet. Så som en bra 

service, att det är rent och fräscht eller miljömedvetenhet. Dock anser vi att det självfallet 

finns konsumenter som är medvetna om detta, men att majoriteten av dessa är ganska 

ouppmärksamma om det. Vi får då inte glömma att bara för att detta kanske är svårt att se, är 

det lika viktigt för butikerna att tänka på det för att lyckas med sin marknadsföring och på så 

sätt få kunder att välja dem och återkomma. 

Denna modell i figur 2, är utformad från vad vi fick fram av vår empiri och återspeglar då 

marknaden inom Stockholmsområdet. Vi måste påpeka att det kan se annorlunda ut på 

landsbygden. Modellen är konstruerad för att kunna få en bättre inblick om hur 

livsmedelsmarknadens olika bitar av konkurrens ser ut.  

Vi har i denna modell inte tagit hänsyn till olika varumärkens inriktning, då det enligt oss inte 

är en viktig faktor vilket varumärke butiken har. Om till exempel en Willys-butik, som i vår 

mening är ett varumärke som satsar på ett lågt pris, eftersom de säger själva att de är Sveriges 

billigaste matkasse
63

, har en bättre service än vad en närliggande Coop-butik eller Ica-butik 

har, som enligt oss förknippas med en hög service, så kommer Willys ta folk från de andra 

butikerna. Folk sprider vidare informationen om att de tycker Willys har något som är bättre 

än de andra butikerna. Vi menar alltså att alla butiker i praktiken har samma utgångspunkt.   

Vår andra forskningsfråga, vilken handlade om vilka faktorer som styr konsumenternas val av 

livsmedelsbutik, anser vi att mycket sker undermedvetet med tanke på att kunder ansåg sig 

inte vara påverkade av reklam. Vi vet att butikerna jobbar mycket med att vara trevliga samt 

ha en god service, därmed borde detta spela en stor roll. I och med denna typ av 

relationsmarknadsföring ser butikerna till så att deras relationsutbyten med deras kunder 

antingen skapas, utvecklas eller underhålls
64

. På så vis får butiken ett starkt förtroende från 

kundernas sida. Kunderna kanske inte är medvetna om att det är en liten taktiskt åtgärd från 

butikernas sida vad gäller att ha ett gott rykte samt få återkommande kunder. Om inte butiken 
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skulle ta hänsyn till sina kunder vad gäller exempelvis servicen, finns risken att kunden går 

vidare till en annan butik eftersom det inte finns någon djupare relation mellan kund och 

butik. Enligt Werner J. Reinartz och V. Kumars text
65

, nämner de att ett företag måste se till 

så att dess förhållande mellan kund och butik hålls vid liv, eftersom kunden oftast enbart 

tänker på sina olika utgifter som han/hon har på alla andra olika butikerna. I och med det kan 

butiker eventuellt förknippas med utgifter och därför är det viktigt för butikerna att framstå 

som något annat. Ett annat sätt som kan spela roll av valet av butik är som texten Emotional 

Brand Attachment and Brand Personality: The Relative Importance of the Actual and the 

Ideal Self 
66

, där de skriver att beroende på vilken typ av personlighet du har, väljer du butik 

utifrån det. Vilket gör att det är mer undermedvetet än vad personerna tror. För att få en klar 

bild kring ämnet behöver vi göra en djupare personintervju med samtliga kunder för att ta 

reda på hur de är som personer samt hur deras omgivning ser ut, eftersom i texten så utspelar 

det valet av butik. Detta är mer en psykoanalytisk genomgång av kunderna. Vi kan 

rekommendera att göra en vidareforskning utifrån denna text, eftersom man kan se mönster 

beroende på omgivning samt hur kunder återspeglar på affärer.  

Ser vi på kunderna så anser vi att nästa steg i utvecklingen lär bli att de börjar handla mer över 

internet. Detta på grund av att kunderna anser sig inte vara påverkade av reklam, men ändå 

faller de för vissa erbjudanden. Eftersom om en internetbutik skulle komma med ett bra 

erbjudande, lär detta medföra att fler nappar på erbjudandet, oavsett om det är medvetet eller 

undermedvetet. Skulle det vara billigare att handla över internet så anser vi att fler skulle 

fastna för den typen av inköp. Om vi dock ser på vår enkätundersökning verkar det trots allt 

som att kunderna inte letar efter det billigaste priset. Men vem skulle inte lockas av att handla 

något som är billigare än det brukar vara? Troligtvis är alla personer så pass anpassningsbara 

att om det kommer upp något nytt som verkar bättre, är det nog ganska klart att man vill pröva 

på hur det är. Men sedan kan det också vara upp till personlighet och hur man känner för det. 

Vissa personer kanske inte alls passar in på den typen av inköp.  

Vi har under denna undersökning fått en bra spridning av svar på vår enkätundersökning. 

Detta gör att vi inte kunde se någon skillnad mellan könsfördelning och hur många personer 

som de handlade för. Därför kunde vi inte se något mönster gällande om det var fler kvinnor 
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eller män som handlade istället för motsatta könet, då majoriteten (45 %) handlade åt sig 

själva. Vi anser att vi fick en bra spridning mellan könen. Anledningen till att det var många 

som handlade åt sig själva, var troligtvis för att den enkätundersökning som vi lade ut på 

Facebook nådde mestadels åldern 19-35 år, vilket innebär att det kan vara många som bor 

ensamma inom den åldersgruppen. Vi hade säkert fått ett annat resultat om vi genomförde en 

större enkätundersökning till fots, samt lagt till frågan ”Är det du som sköter inköpen av 

livsmedelsvaror i ditt/ert hushåll?”. Dock var denna fråga inget som hjälpte oss i vår 

undersökning, utan vi var mer intresserade av vad valet av butik var. Därför valde vi att inte 

gå in mer på djupet för att ta reda på vilket kön som var mest dominerande vid inköpen. Det 

ålderspann vi fick kan ha berott på den undersökning vi gjorde på Facebook, dock som vi 

tidigare har nämnt var majoriteten (68 %) i åldern 19-35, vilket visar på att det är fler unga 

som har svarat på enkäten. Men hade vi istället enbart ägnat oss åt en enkätundersökning till 

fots, hade vi troligtvis kunnat nå en äldre generation, vilket då borde medföra att vår 

åldersspridning hade blivit bättre. Under vår undersökning har vi inte kunnat dra någon form 

av slutsats vad gäller åldern då det kommer till valet av butik eller om de är påverkade av 

reklam samt om de var lojala till butiken, då majoriteten av undersökningen i helhet hade ett 

entydigt svar på dessa frågor. Därmed kan vi inte koppla ett visst specifikt svar till en viss 

åldersgrupp. 

Vi har däremot sett en viss likhet med det resultat som vi fick från vår undersökning gällande 

den butik som personerna handlar mest på, och hur livsmedelsbutikernas marknadsandelar i 

verkligheten ser ut. Om vi ser på hur marknaden ser ut idag, så har Ica den största 

marknadsandelen på ca 49-50 %, Coop har en marknadsandel på ca 20 %, Bergendahls har en 

ungefärlig marknadsandel på 5 %, Axfood har en marknadsandel på ca 15-20 % samt Lidl har 

en ungefärlig marknadsandel på 3 %. Då vi inte kunde få fram exakta marknadsandelar för 

respektive butik inom koncernerna Bergendahls och Axfood, fick vi nöja oss med koncernens 

marknadsandelar samt sekundärdata från till exempel blogg och tidskrifter
67

. Vissa 

årsredovisningar var inte tillgängliga, så vi har satt ut en ungefärlig procentenhet för hela 
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koncernen då vi inte fann någon information gällande butikernas marknadsandelar. Där av har 

vi inte satt ut några marknadsandelar för City Gross, Hemköp och Willys då de ingår i 

koncernerna Bergendahls och Axfood. Om vi relaterar till vår enkätundersökning vad gäller 

valet av livsmedelsbutik, kan vi konstatera att det finns likheter med hur marknaden ser ut. 

Enligt vår enkätundersökning valde en majoritet på 43 % Ica, där efter valde 24 % Coop, 11 

% valde Willys, 9 % valde Hemköp, 7 % valde Lidl och 5 % valde City Gross. Vad vi ser här, 

är att vår enkätundersökning är relativt representativ vad gäller hur marknaden ser ut. Detta 

medför att vår undersökning har ett urval som borde kunna ses som representativ för den 

totala marknaden. Däremot ska vi vara medvetna om att vi har tagit sekundära källor gällande 

marknadsandelarna, så de kanske inte är helt korrekta. Men i och med att de källor vi använt 

oss av har liknande resultat, kan vi med större sannolikhet anta att denna bild är korrekt. Detta 

medför att liknelsen som vi har gjort mellan marknaden och vår enkätundersökning borde 

stämma. Vi anser att det är intressant att marknadsandelarna återspeglas relativt korrekt med 

den mindre undersökning som vi har genomfört. Detta borde i sin helhet ge vår uppsats en 

mer korrekt empiri samt bidra till ett starkare resultat.    

Vi märkte under vår andra undersökning att ingen av våra informanter från Ica och Coop 

nämnde internethandeln under intervjuerna som ett stort hot. Det kan bero på att de inte ser 

det som något vidare hot och lägger inte ner någon större vikt när det gäller sina strategier för 

att överleva. Det borde även kunna bero på att folk vill ta i sina produkter själva, att det känns 

mer realistiskt att handla i en butik än att se bilder på internet. Det kan även bero på att man 

vill känna dofter från till exempel frukt och grönt samt att det är behagligt att kunna fråga 

personal i butiken när problem uppkommer. Detta stärks av vår enkätundersökning där vi inte 

såg något direkt mönster att det kommer att inträffa, men det fanns dock en liten procent som 

köpte sina varor över internet.  

Det får oss att undra om internethandeln av mat kanske kan bli en ny fluga eller om det bara 

kommer att bestå som en liten del av marknaden. Det som borde tala för att internethandeln 

skulle kunna ta fart, är att folk vill ha nära till sina butiker. Vad är då inte närmare än att få 

sina varor direkt till sin dörr? Kan anledningen då möjligtvis vara att folk ännu inte litar på att 

få sådana produkter som andra har plockat ner i matkassen? Eller är det som så att de inte litar 

på det sättet som man betalar på? Det kanske är en rädsla som kan försvinna med tiden så som 

mycket annat. Dock får vi inte glömma den starka lojaliteten som fanns i vår undersökning 

som även den kan bidra till att folk ännu inte har velat vidareutveckla denna vana med 

internethandel.  
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Själva typen av livsmedelshandel via internet har nu funnits i ett par år och var dessutom 

utsedd till årets julklapp 2011
68

. De flesta butiksmärkena har idag en egen variant av en 

matkasse, vilket innebär att om nu en vändning är på väg är de olika företagen beredda på det. 

Dock skulle en sådan vändning (1) få en katastrofal effekt, då många butiker skulle vara 

tvungna att stänga, (2) öppna för en större marknad, då nya aktörer har lättare att konkurera på 

en marknad som finns på internet. Detta skulle medföra att det oligopol som finns idag skulle 

splittras och leda till ett priskrig istället.  

Om nu detta skulle inträffa, borde det innebära att vissa bitar kommer att försvinna så som 

direkthjälpen eller servicen. Det kan då vara det som vi har sett i våra intervjuer. Att butikerna 

satsar just på denna aspekt, då detta är något som medför att man måste vara i den butiken för 

att uppleva det. Om det inte händer i butiken, så händer det inte alls. Detta kan vara en av de 

faktorer som har gjort att detta inte har inträffat ännu. Dock vill vi påpeka att det inte borde 

vara en omöjlighet att det händer, då det finns parametrar som tyder både på för och emot 

detta.     
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8. Slutsats 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att presentera vad vi har kommit fram till med denna studie. Vi 

kommer förhoppningsvis även ha kunnat besvara de forskningsfrågor som vi satte upp i 

början av denna uppsats.  

___________________________________________________________________________ 

Det som vi med denna uppsats vill bidra med, är en inblick i en marknad som kan ses som 

något av det vanliga. Dock har vi sett att denna marknad är mycket varierande med många 

aspekter och mycket som kanske inte är synligt vid första ögonblicket. Exempelvis finns det 

flera olika marknader inom denna marknad, vilket gör att det finns olika sätt för kunder att 

handla. Även hur de olika butikerna marknadsför sig. Vi har även lagt märke till att de teorier 

som vi valt att jämföra med används i praktiken, men att de har utvecklas till en högre grad än 

vad de var när de skapades. Eftersom det i dagsläget finns ännu mer aspekter att ta hänsyn till. 

Vi har även fått fram att denna typ av marknad är en så kallad lågengagemangsmarknad samt 

en erfarenhetsmarknad. Med det menas att konsumenterna inte lägger ner någon större tid på 

att söka efter information angående val av varor, utan går på det som finns eller på tidigare 

erfarenheter. Det skiljer sig till exempel från elektronikbranschen där man letar efter bästa 

pris samt efter vilka affärer som har vissa produkter.  

Valet av butik för konsumenterna var ganska svagt, då de gick mer på att butiken skulle ligga 

nära hemmet med ett bra utbud. Vi såg inte att det fanns något annat som stack ut i vår 

undersökning, men vi anser att det är mycket som är undermedvetet och som inte alltid är 

självklart att se. Detta kan vara aspekter som finns och som vi har satt som standard. Dock får 

vi inte glömma att frågan om varför personerna valde vissa butiker var en flervalsfråga, 

liksom vilken butik, men tack vare att vi fick in så pass tydliga svar, anser vi att de 

underliggande faktorerna är en viktig del. Valet kan dock även vara något av en känslomässig 

faktor, då folk kan koppla sig själva till butiken. Med andra ord säger vi att det borde finnas 

tre olika typer av konsumenter: 

 Den uppmärksamma 

Konsumenten letar efter erbjudanden samt är medveten om hur butikerna konkurerar med 

varandra. Valet ligger då i vilken butik som uppfyller det som kunden eftertraktar just då. 

Troligtvis är denna konsument illojal mot butiken.  
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 Den ouppmärksamma 

Konsumenten är omedveten om vad en butik gör för att kunna sticka ut från mängden. 

Kunden vet bara att det är något som känns bra med butiken och skulle troligtvis påpeka att 

något känns sämre om en butik saknar något som den vanliga butiken har. Denna kund kan 

vara en stressad eller vara av en latare typ av person. Kunden är troligtvis lojal med sin butik. 

 Den medkänslosamma  

Kunden kan se sig själv i butiken eller håller med i de värderingar som den butiken har. 

Kunden kommer med största sannolikhet inte försöka byta butik i första taget, utan är väldigt 

bestämd angående sitt val av butik. Denna kund är lojal med sin butik då den återspeglar 

kundens personlighet. 

Med dessa olika kundtyper, kan vi då konstatera att det finns olika faktorer till valet av butik 

beroende på vilken typ av person kunden är. Då vissa är mer påverkade av reklam, vissa av de 

underliggande faktorerna som vi tidigare har nämnt samt att visa går på den personliga 

känslan. 

Hur butikerna marknadsförde sig, var helt beroende på storlek av butik och positionering. För 

en mindre butik som låg i ett bostadsområde, behövde de egentligen bara existera för att 

kunna dra till sig kunder. Dock ökar chansen att kunna behålla dessa kunder genom en bra 

och personlig service. När det däremot kom till den större butiken, var marknadsföringen mer 

utvecklad vad gäller exempelvis att reklam skickades hem till deras kunder samt att man 

visade sina satsningar i service och miljötänkande. Detta tyder på att, inom de områden där 

det ligger flera stora butiker, är det en hårdare konkurrens än hos de små. Dock anses det som 

något positivt eftersom det blir ett så kallat ”handelsområde”.  

Vi märkte även att det fanns olika typer av marknader så som att de större butikerna 

konkurrerar på en marknad, medan de mindre konkurrerar på en annan marknad, samt att 

varumärket av olika butiker spelade en mindre roll, då alla butiker oftast har samma utbud och 

grund att stå på. Det gällde för butikerna att få fram det lilla extra som gör att folk kommer 

ihåg dem. 
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9. Förslag för vidare forskning 
 ___________________________________________________________________________ 

Med detta kapitel som avslut, vill vi ge förslag på vidare forskning inom detta ämne samt 

eventuella påbyggnader på denna forskning som vi inte har tagit hänsyn till i denna studie.  

___________________________________________________________________________ 

Vi har insett att man egentligen skulle behöva göra en större enkätundersökning samt fler 

intervjuer som omfattar fler informanter, så man kan få en bredare bild av hur marknaden ser 

ut. Gör man en enkätundersökning under en längre tid, blir troligtvis resultatet mer 

annorlunda.  

För vidare forskning anser vi att man skulle kunna jämföra hur livsmedelsmarknaden ser ut 

utanför Stockholmsområdet. Vad gäller valet av butik, kan man göra en psykoanalytisk 

undersökning för att kunna stärka den empiriska undersökningen.  

Nu när internethandeln har blomstrat, kan det vara intressant att lägga mer fokus på den typ av 

handel, då det är en kommande konkurrent till dagens livsmedelsbutiker.  

Ett annat alternativ för vidare forskning inom ämnet är att göra en undersökning angående 

själva varumärket hos butikerna då det kommer till kundernas val av butik. Alltså hur stor 

makt butikernas varumärke har.    
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Willys, Ansvar och påverkan,  

http://www.willys.se/Om-Willys/ansvar-paverkan/ (Hämtat 2012-05-16)  

Willys, Välkommen till Willys,  

http://www.willys.se/Om-Willys/Valkommen-till-Willys/ (Hämtat 2012-05-16) 

Willys, Willys egna varor, 

http://willys.se/Produkter--sortiment/Willys-egna-varor/ (Hämtat 2012-05-16) 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1: 

Enkätundersökning angående livsmedelsbranschen 

Man   Kvinna 

[  ] [  ] 

Ålder: 

0-18 19-35 36-65 65+ 

Var bor du?  

___________________________ 

Vilken livsmedelsbutik handlar du på? 

ICA [  ] COOP [  ] City Gross [  ]            Lidl [  ] 

Willys [  ] Hemköp [  ] Annan [  ] 

Vad får dig att handla på just den butiken?  

Nära hemmet [  ] Billiga priser [  ]         Familjen har alltid handlat där [  ] 

God service [  ] Bra utbud [  ]               Miljövänligt [  ] 

Annat  _________________  

Vilken typ av handlare är du? 

Handlar ensam [  ] Handlar för en stor familj [  ] Handlar för två [  ] 

Handlar för en mellanstor familj [  ] Annat [  ] 

Trivs du med din livsmedelsbutik? 

Ja [  ] Nej [  ] 

Har reklam någon inverkan på ert val av livsmedelsbutik? 

Ja [  ] Nej [  ] 

Anser du att du är en lojal kund till din livsmedelsbutik? 

Ja [  ] Nej [  ] Vet ej [  ] 

Övrig kommentar: 

___________________________________________________________________________ 


