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Sammanfattning 
 
Titel:  Konkurrens i dagligvaruhandel. En studie av konkurrens på en lokal 

marknad vid nyetablering av en lågpriskedja. 
 
Författare:  Zenja Stanic 
 
Handledare:  Klaus Solberg Söilen  
 
Kursansvarig: Marie Aurell 
 
Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs:   Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng 
 
Syfte: Syftet med mitt examensarbete är att undersöka om hur stora prisskillnader 

blir mellan en nyetablerad lågpriskedja och de väletablerade 
dagligvaruhandlarna samt om dessa kommer att öka prispressen på den 
lokala marknaden. Dessutom vill jag redogöra för hur nyetableringen 
kommer att påverka konkurrenskrafterna på den lokala marknaden samt 
vilka strategier som kan vara lämpliga för aktörerna på marknaden för att 
kunna möta den växande konkurrensen. 

 
Metod: Min undersökningsmetod är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär då 

jag valt att göra en prisjämförelse mellan en nyetablerad lågpriskedja och 
dess konkurrenter samt en kartläggning av butikernas styrkor respektive 
svagheter. 

 
Slutsatser: Vid prismätning av varukorg har det framkommit att prisnivå mellan de 

olika butikerna betydligt skiljer åt, mellan 17 – 47 % lägre genomsnittspris 
för varukorgen på Lidl än hos de andra dagligvaruhandlarna. Då 
konkurrenternas priser är en av de faktorer som påverkar prissättningen är 
det rimligt att tro att en nyetablering av en lågpriskedja på den lokala 
marknaden ökar prispressen och därmed får en priseffekt på hela 
marknaden speciellt när priserna så mycket skiljer åt som min 
prisunderökning visat. 

 
Nyetablering av en lågpriskedja kommer att aktualisera en rad frågor hos 
konkurrenter, konsumenter och leverantörer. Köparnas förhandlingsstyrka 
stärks och de andra aktörerna i branschen blir tvungna att se över sitt pris. I 
sin tur kommer de att sätta press på sina leverantörer så att leverantörernas 
förhandlingsstyrka försvagas, speciellt när det handlar om de små/lokala 
leverantörerna.  

 
För att kunna möta den växande konkurrensen bör aktörerna på marknaden 
försöka skapa/förbättra sina konkurrensfördelar och med exempelvis 
prissänkning, ny/bättre differentiering och/eller kostnadsreducering möta 
den växande konkurrensen.   
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Summary 
 
Title: Competition in Grocery Retailing. A Study of Competition on the Local 

Market at Establishment of Low-price Store. 
 
Author:  Zenja Stanic 
 
Supervisor:  Klaus Solberg Söilen 
 
Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course:  Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 
 
Purpose: The purpose of my bachelor thesis is to explore the price differences 

between a new established low-price store and other well established 
stores on the market and if these will put pressure on the prices on the 
local market. Besides that my aim is to describe how establishing of new 
store impacts the competition on the local market and what strategies 
could be of interest for actors on the market to meet the growing 
competition. 

 
Method: The method of my research is both of quantitative and qualitative nature 

because I’ve chosen to compare the prices between a new established low-
price store and its competitors and to map out the probable 
weaknesses/strengths of involved actors. 

 
Results: Comparing the prices shows that price-level differentiate between the 

stores, 17-47% lower average price for products at Lidl than the average 
price at other stores on the market. Because competitor’s prices are one of 
the factors that impacts pricing it is reasonable to believe that the 
establishing of a new low-price store on the local market increases the 
pressure on the prices and with that takes effect on the market in whole 
especially when the difference between the prices are so obvious as my 
price research presents.  

 
The establishing of a new low-price store is going to bring to the fore a 
number of questions among the competitors, consumers and suppliers. 
The power of buyers becomes stronger and the other actors in the industry 
had to consider their prices. They are going to press their suppliers so 
supplier power becomes weaker especially when it comes to small/local 
suppliers. 
 
In order to be able to meet the growing competition the actors on the 
market should try to create/improve their competitive advantages. For 
example they could meet the growing competition by reduce prices, 
new/better differentiation and /or reduced costs. 
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1  Inledning 
 
 I det första kapitlet introducerar jag läsaren i ämnet och uppsatsen. Inledningsvis ger jag en 
beskrivning av konkurrens och dess betydelse. Detta följs av en problembakgrund där jag 
diskuterar fram den problemformulering som studien utgår ifrån. Därefter presenterar jag 
uppsatsens syfte, avgränsningar, målgrupp samt definierar centrala begrepp för att klargöra för 
läsaren vad som avses när dessa termer används i uppsatsen. 
 
 
Redan 1776 skrev den brittiske (skotske) ekonomen Adam Smith i sin bok "The Wealth of 
Nations":  
 

”Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Det är den fria 
konkurrensen som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att möra ett bra kött 
och bryggaren att brygga ett starkt öl. Ty det är konkurrensen som gör att endast de 
bästa producenterna överlever och förser konsumenterna med det de vill ha.” 

 
Konkurrensen har påtagligt ökat under det senaste århundradet inom de flesta branscher. Detta 
har påverkat alla aktörer som insett att de inte bara konkurrerar med etablerade konkurrenter utan 
även med de nya som kommer in på marknaden. På en marknad finns köpare och säljare och 
konkurrensen utövas genom att säljarna konkurrerar om köparnas efterfråga. I vissa situationer är 
konkurrensen mycket intensiv speciellt när det handlar om en geografiskt avgränsad marknad 
som en lokal marknad. 
 
Enligt Konsumentverket är den svenska detaljhandelsmarknaden numera en stor marknad men 
den är fortfarande koncentrerad. Ett av de vanligaste etableringshinder för nya aktörer har varit 
kommunernas tillämpning av plan- och bygglagen, PBL (1987:10). Mellan år 2000-2002 hade 
den tyska lågpriskedjan Lidl kontaktat över 70 kommuner men inte lyckats öppna en enda butik 
skriver Larsson & Wahlberg i Svenska Dagbladet (2002). Därför är det viktigt att varje kommun 
lyfter fram konkurrensfrågorna i kommunens fysiska planering så att nya aktörer kan etablera 
sig. 
 
Målet för den svenska konkurrenspolitiken är väl fungerande marknader och en effektiv 
konkurrens. När konkurrensen fungerar bra blir företagen mer effektiva och konsumenterna 
gynnas genom att priserna pressas, kvaliteten höjs och utbudet av varor/tjänster bredas. 
Konkurrensen gör det möjligt för nya företag att komma in på marknaden och skapar goda 
förutsättningar för företag att växa.  
 
De åtgärder som företag kan använda sig av för att nå ut till sin marknad kallas för 
konkurrensmedel. Konkurrensmedlen används för att bearbeta företagets målgrupp så att företag 
väljs framför dess konkurrenter. Därför är företagets konkurrensmedel oftast detsamma som 
företagets totala marknadsföring. Med hjälp av marknadsföring kan företagets möjligheter 
struktureras och beskrivas och sedan är det upp till varje företag att hitta sina specifika 
konkurrensmedel. Dessa konkurrensmedel kan baseras på olika kombinationer av produkter, 
priser, lokalisering, butikskoncept, service m m som i sin tur ger upphov till förändringar. 
Väletablerade och framgångsrika företag kommer förr eller senare att ersättas av andra företag 
om de inte kan möta förändringar som sker på marknaden, med andra ord om de inte kan möta 
den hårda konkurrensen.  
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1.1 Nya företag utmanar ledarna 
Detaljhandelns utveckling i Europa följer i stort en och samma trend, nämligen allt fler 
lågprisbutiker och butikkedjornas egna varumärken. Dessutom satsar butikskedjorna på andra 
produkter som exempelvis elektronisk utrustning, heminredningsvaror och liknande som ska 
locka kunder till butiker. Enligt branschtidningen Supermarket (2003) är låga priser, brett 
sortiment och tillgänglighet utan tvekan ett vinnande koncept i dagens dagligvaruhandel. Den här 
trenden mot lågprisbutiker kommer enligt Andrew Cockson, en av Europas största experter på 
trender inom detaljhandeln, att leda till en helt ny butiksstruktur. Han förutspår att det blir en 
strid mellan olika butikskoncept inom dagligvaruhandeln i Sverige. Som följd kan de 
konkurrensmönster vi idag ser komma att ändras. ”Striden kommer att stå mellan olika 
butiksformat, och de som anpassar sig efter den utvecklingen klarar sig”, säger Cockson. 
 
Detaljhandelsmarknad i Sverige har kännetecknats av ett fåtal stora aktörer och en relativt låg 
grad av konkurrens. Med globaliseringen och EU står dock även den svenska detaljhandeln inför 
en förändring. Eftersom den svenska prisnivån ligger enligt Konkurrensverket, ca 20 % över EU-
genomsnittet är utländska lågpriskedjor intresserade av att etablera sig på den svenska 
marknaden. Den tyska lågpriskedjan Lidl ha sedan augusti 2003 öppnat ett femtiotal nya butiker 
och ännu fler är på gång. Efter att de gjort sitt intåg på den svenska marknaden är det ganska 
trolig att även andra lågpriskedjor som Aldi, Wal-Mart, Tesco samt Carrefour är också på väg till 
Sverige.  
 
Men det är inte bara Lidl som vill sälja livsmedel till lågpris. Även de väletablerade svenska 
dagligvarukedjorna har följt efter den trenden och börjat investera i lågprisbutiker. Axfood 
samlade och omvandlade ett par butikskedjor under namnet Willys och Willys Hemma. ICAs 
lågpriskoncept Rimi avvecklas och ersätts av Netto efter att ICA Ahold träffat avtal med Dansk 
Supermarked om etablering i Sverige. Bergendahlsgruppen driver City Gross och Eko (f d 
Ekohallen). Coop (f d Konsum) har efter misslyckandet med lågpriskedjan Prix sänkt priset på en 
del varor i sina Coopbutiker för att möta hotet från lågpriskedjorna.  
 
Det har visat sig skriver Ågren i Supermarket (2003), att lågpris är ett vinande koncept med en 
försäljningsökning under 2002 på mer än 9 % jämfört med 2001. Konkurrensen är dock inte en 
statisk process utan snarare kan ses som en dynamisk process där företag startas, växer och 
avvecklas. De företag som tillfredställer konsumenternas efterfråga är framgångsrika företag och 
det är de stora svenska daglivarukedjorna välmedvetna om. De har följt trenden och investerat i 
lågprisbutiker och/eller sänkt priser på en del varor. Det räcker dock inte med detta då det hela 
tiden finns ett hot att någon nyetablerad aktör med ett konkurrenskraftigt koncept tar deras 
marknadsandelar. Det gäller att hela tiden vara ”på sin vakt” och anpassa sina 
konkurrensstrategier till den rådande situationen och de krav som kommer antingen från 
konsumenter eller från konkurrenter. Kundernas priskänslighet och konkurrenternas priser är 
något som måste beaktas vid prissättningen. Om konkurrenternas utbud i stort sett är detsamma 
som företagets utbud är det svårt att sätta högre pris. Bara om utbudet har speciella egenskaper 
som kunden är beredd att betala för kan priset bli högre än konkurrenternas. 
 
Sverige har hittills varit mycket fixerad vid det ”kvalitativa” utbudet och de lokala leverantörerna 
men enligt Thomas Svaton vd i Svensk Dagligvaruhandel (2002) kommer de svenska 
konsumenterna att vänja sig vid de nya lågpriskoncepten. Enligt honom står den svenska 
dagligvarumarknaden inför en gigantisk omstrukturering, både på gott och ont. 
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1.2 Kampen mellan dagligvarubutikerna 
Enligt Jansson i Supermarket (2003) år kraven på en butik som vill göra sig gällande, många och 
ingen sida av verksamhet kan försummas. Men butikernas förmåga att få den egna 
marknadsandelen att växa baseras numera på framförallt 3 saker: bekvämlighet, varubredden och 
prisbilden. Butiker som konkurrerar med just något av dessa eller med alla samtidigt kallas för 
vinnare påpekar Jansson i Supermarket (2003). Med bekvämlighet menas framförallt ett rimligt 
avstånd mellan bostad och butik. Idag är de flesta svenskar vana vid att ta bilen när de ska göra 
lite större inköp. Att allt fler inköp görs med bil är också en förklaring till den tilltagande 
koncentrationen av handeln till externa lägen skriver Svensson (1998).  Kundströmmarna går mot 
dessa externa lägen där det är lätt att parkera och det finns butiker med förmånliga priser och 
brett sortiment.  
 
Enligt Porter (1998) är intrånget av ett etablerat företag på en marknad ofta en stark drivkraft för 
marknadens utveckling. Detta leder till att konkurrensen ökar och de som vinner är de som har 
den bästa uppsättningen av konkurrensmedel. Hittills har de svenska dagligvarukedjorna kunnat 
klara prispressen inom ramen för sina befintliga säljorganisationer men nu väntar nya utmaningar 
från de nya aktörerna som exempelvis Lidl. En aktör med lång erfarenhet av lågprishandel som 
enligt Cookson ” kan bli den utlösande faktor som får svensk mat att bli lika billigt som i resten i 
Europa.” 

1.3 Problemformulering och syfte 
Syftet med min undersökning är att se hur stora prisskillnader blir mellan en nyetablerad 
lågpriskedja och de väletablerade dagligvaruhandlarna samt om dessa kommer att öka 
prispressen på den lokala marknaden. Jag vill också redogöra hur nyetableringen kommer att 
påverka konkurrenskrafterna på den lokala marknaden. Dessutom ämnar jag redogöra för de 
olika strategier som kan vara lämpliga för aktörerna på marknaden för att kunna möta den 
växande konkurrensen. 
 
Med utgångspunkt i bakgrund och problemdiskussion har jag valt följande frågeställningar:    

• Hur stora blir prisskillnader mellan en nyetablerad lågpriskedja och de väletablerade 
dagligvaruhandlarna? Kommer dessa att öka prispressen på den lokala marknaden? 

• Hur kommer nyetableringen av en lågpriskedja att påverka konkurrenskrafterna på den 
lokala marknaden? 

• Vilka strategier kan vara lämpliga för aktörerna på marknaden för att kunna möta 
konkurrensen? 

 

1.4 Avgränsningar 
Målet för den svenska konkurrenspolitiken är väl fungerande marknader och en effektiv 
konkurrens där företag följer konkurrenslagen. Konkurrensverket är den myndighet som 
övervakar att företagen följer konkurrenslagen, ger förslag till regeländringar och sprider 
kunskap om konkurrensreglerna. Jag kommer dock inte att se till de juridiska aspekterna gällande 
konkurrens för att studien då skulle få en allt för stor omfattning. 
 
Min undersökning och studie har avgränsats enbart på de dagligvaruhandlare som finns 
etablerade på den lokala marknaden i Ronneby.  Således kommer jag inte att ha representanter 
från de alla dominerande blocken som exempelvis Coop Sverige AB och Bergendahlsgruppen.  
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Dessutom kommer jag inte heller att studera de mindre butikstyper som service- och trafikbutiker 
samt andra butiker som finns i stadens omnejd. Enligt Porter (1985) är konkurrensen mot 
substitut bland de viktigaste frågorna i konkurrensstrategi i många branscher. 
Dagligvarubutikerna konkurrerar även med snabbmatskedjorna, restauranger, caféer och andra 
serveringsställen. Jag har bara kort resonerat kring substitutionshot och kommer inte att fördjupa 
mig i den här konkurrensaspekten i min studie.  
  
Nyetablering av en lågpriskedja såsom Lidl med den näst närmaste butiken i Olofström är av stor 
betydelse inte bara för Ronneby kommun utan även andra närliggande kommuner såsom 
Karlskrona. Konkurrensen blir i så fall även mellan Lidl-butiken i Ronneby och 
dagligvarubutikerna i de andra orterna men jag kommer dock inte att ta med dessa i min 
undersökning. 
 
I min prismätning använder jag mig av en varukorg med dagligvaror indelade i sex olika 
varugrupper. Enligt definitionen menas med dagligvaror förutom livsmedel även kemtekniska 
produkter, tidningar, tobak och blommor. Jag har dock avgränsat mig i min prismätning enbart 
till livsmedel och en del av kemtekniska produkter. 

1.5 Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig främst till lärare och studenter vid Blekinge Tekniska Högskola men även 
alla andra som är intresserade och vill veta mer om konkurrens i dagligvaruhandel. Då menar jag 
både företag, i detta fall väl- och nyetablerade dagligligvaruhandlare, och konsumenter. 
 

1.6 Begreppsdefinition 
För att läsaren skall få en klar och tydlig bild över vad de centrala termer och uttryck som 
används i uppsatsen betyder har jag valt att definiera följande begrepp: 

• Konkurrens innebär i korthet att det råder en tävlan mellan företag om att få en viss 
marknadsandel. 

• Dagligvaror: Med dagligvaror menas sådana varor som fyller konsumentens dagliga 
inköpsbehov och representeras till 70 % av livsmedel. Förutom livsmedel räknas även 
kemtekniska produkter, tidningar, tobak och blommor till dagligvaror. 

• Dagligvaruhandlare: Med dagligvaruhandlare avses butiker samt livsmedelsavdelningar 
i varuhus, stormarknader och bensinstationer med fullständigt dagligvarusortiment. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för uppsatsens litteraturstudie, undersökningsansats, 
datainsamlingsmetod, val av företag samt källkritik.  
 

2.1 På vägen till kunskap 
En persons förförståelse är något som är omöjligt att lösgöra sig ifrån i forskningssituationen 
eftersom den präglar den person man är påpekar Holme & Solvang (1997). Följaktligen påverkas 
alltså varje studie av forskarens förförståelse vare sig forskaren vill eller inte. Mitt teoretiska 
förförståelse rörande konkurrens bottnar huvudsakligen i min utbildning. Under min utbildning 
har jag kommit i kontakt med konkurrens- och marknadsföringsfrågor i några av kurser jag läst. 
Detta bidrar till att jag väljer som teoretisk referensram redan kända och berörda teorier som 
exempelvis Porters fem konkurrenskrafter och Kotlers konkurrentanalys. 
 
Med hjälp av vetenskapligrapporter, tidningsartiklar och företagsinformation har jag samlat in 
sekundärdata, alltså empiriskt material som redan samlats in av andra. Avsikten är att 
komplettera den primärdata som jag fått genom min empiriska undersökning. Sökverktyg som 
jag använt mig av för att hitta information är databaser som Libris, Elin samt Artikelsök. Sökord 
som använts är varuhandel, detaljhandel, dagligvaruhandel, lågprisvaruhandel, prisjämförelse, 
konkurrens, konkurrensmedel samt marknadsföring. Med hjälp av dessa sökord har jag även sökt 
information på Internet via sökmotorer som Google och Yahoo. På Handelns 
Utredningsinstitutens hemsida (HUI) hittade jag en del rapporter med direkt eller indirekt 
anknytning till mitt forskningsområde. 
 
För att samla in primärdata har jag gjort en fältundersökning av de utvalda dagligvaruhandlarna i 
form av en prisundersökning och anteckningar när det gäller andra faktorer såsom: läge, 
sortiment bredd och djup, service, lokal, extra tjänster som postservice och spel, försäljning av 
färdiglagad mat, miljömärkta varor och kundkortssystem. Med hjälp av dessa anteckningar har 
jag kunnat kartlägga de lokala butikernas styrkor respektive svagheter. Prismätningar har stort 
medialt intresse, inte bara för oss konsumenter utan även för företag och politiska beslutsfattare. 
Tyvärr är en professionell prismätning mycket resurskrävande och kan bekostas bara av 
offentliga organ och större företag. Då min prismätning har gjorts med begränsade resurser har 
jag använt mig av rekommendationer som utarbetats av Docent Mats Bergman i samarbete med 
Handels Utredningsinstitutet och som publicerades i rapporten ”Rekommendationer för bättre 
prismätningar” (2003). Enligt Bergman (2003) finns det 14 punkter som bör iakttas vid 
mätningar för att man skall kunna uppnå en relativt god statistisk säkerhet. (se bilaga 1) 
 
Här kommer jag att sammanfatta de punkter jag använt mig av i min prisundersökning: 
 

• Prismätningar av den allmänna prisnivån i olika butiker bör göras på minimum 50 varor. 
• Varornas priser bör vägas ihop på ett rimligt sätt: antingen utifrån SCBs varukorg för 

Konsumentprisindex eller utifrån Konsumentverkets varukorg för ett normalhushåll.  
• Använd det faktiskt gällande priset, inklusive rabattkuponger. Var relativt generös med 

viktintervall och välj den förpackningsstorlek som ger lägst pris inom detta intervall. 
• Mät helst priserna vid samma punkt, någon dags skillnad kan eventuellt accepteras. 
• Varuurvalet bör ej göras av någon av butikerna. Urvalet bör göras innan besök. 
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2.2 Undersökningsmetod och angreppssätt 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) finns det olika metoder som kan användas när ett 
problem skall undersökas. De två vanligaste undersökningsmetoderna är kvantitativ och 
kvalitativ metod. Forskaren kan använda sig av kvalitativ eller kvantitativ undersökningsmetod 
beroende av själva forskningsproblemet och hur det valts ut och preciserats av forskaren. Enligt 
Holme & Solvang (1997) finns det dock inte något som säger att det inte går att använda både 
kvalitativa och kvantitativa metoder parallellt med varandra. 
 
Min undersökningsmetod är just av både kvantitativ och kvalitativ karaktär då jag valt att göra en 
prisjämförelse mellan en nyetablerad lågpriskedja och dess konkurrenter samt en kartläggning av 
butikernas styrkor respektive svagheter. Jag har nämligen gjort en fältundersökning av prisnivå 
på de större väletablerade dagligvarubutikerna i Ronneby samt prisundersökning på Lidl butiken 
i Jönköping då Lidl butiken i Ronneby ännu inte öppnat. Dessutom har jag antecknat de andra 
faktorer såsom läge, sortiment bredd och djup, lokal, service m m som jag använt i 
kartläggningen av butikernas styrkor respektive svagheter. 
 
Då jag bestämt mig för att jämföra den allmänna prisnivån mellan olika butiker i Ronneby har 
jag utifrån Bergmans rekommendationer gjort en varukorg med 51 varor indelade i följande 
varugrupper: 
 

• Mejeri, ägg och matfett 
• Bröd, mjöl och gryn 
• Kött och fisk 
• Frukt och grönsaker 
• Specerier 
• Förbrukningsartiklar 

 
Med tanke på syftet med min studie har jag valt det deduktiva angreppssättet. Jag sammanför de 
resultat jag fått med hjälp av en empirisk undersökning med de befintliga teorierna för att göra en 
relevant analys. 
 

2.3 Vilken kunskapssyn jag väljer 
Trots att jag använt mig av den kvantitativa undersökningsansats som generellt sammankopplas 
med den positivistiska kunskapssynen anser jag att en sådan ansats inte passar den 
problemställning och det syfte som min studie utgår ifrån. Lågpris är grundtanken bakom 
lågpriskedjornas affärsidé och jag har valt att jämföra just priser mellan en lågpriskedja och dess 
lokala konkurrenter. Jag kommer dock inte på något sätt att kunna mäta mig till den typ av 
resultat jag ämnar uppnå då mitt syfte framförallt är att öka förståelse för vilken påverkan en 
nyetablerad lågpriskedja kan ha på prisnivå och konkurrenskrafterna i övrigt samt strategier som 
kan vara lämpliga för att kunna möta den konkurrensen.  
 
Mitt valda synsätt är hermeneutik som har till stor del styrt min studie. I den hermeneutiska 
forskningen framhålls betydelse av att se helheten. Forskaren måste kunna se delarna i sitt 
sammanhang för att förstå helheten. När resultat av mina mätningar sattes i relation till begreppet 
konkurrens hade det förhoppningsvis bidragit till ökad förståelse av konkurrens i sin helhet. 
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Till skillnad från positivismen påverkas den hermeneutiska forskningen av forskarens personliga 
värderingar och den förförståelse som forskaren har utgör grunden till att kunna tolka ett 
material. Som jag tidigare nämnt anser jag att mina värderingar och förförståelse påverkat 
insamling av data, urval av teorier till den slutliga tolkningen av empiriskt material. Då menar jag 
att jag redan i utgångsläget avsett att använda mig av vissa teorier till min empiriska 
undersökning som i sin tur kan ha lett till att jag slutit mig till vissa föreställningar om det 
fenomen jag valt att undersöka.   

2.4  Vilka företag väljs 
Jag har valt att undersöka dagligvaruhandlare på en lokal marknad, i mitt fall Ronneby.   
Eftersom jag ämnat göra en prisjämförelse mellan den inom kort etablerade lågpriskedjan Lidl 
och de väletablerade handlarna samt kartlägga deras styrkor och svagheter har jag valt att göra 
min undersökning dels i Jönköping och dels i Ronneby. Då dagligvarumarknaden i Ronneby 
består av butiker som ägs av de stora butikskedjorna ICA, Konsumentföreningen och Axfood har 
jag valt att kort presentera dessa. Dessutom kommer jag att presentera den tyska lågpriskedjan 
Lidl vars butik inom kort öppnas här i Ronneby. 
 
2.4.1 ICA Sverige AB 
ICA Sverige AB ( www.ica.se ) är Sveriges ledande livsmedelskedja med 1 668 butiker och 4384 
anställda. Under 2003 omsatte butikerna totalt cirka 78 miljarder kronor. Deras affärsidé är att 
vara det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på måltider. 

De svenska ICA-butikerna är uppdelade i fyra profiler beroende på deras storlek, omsättning, 
sortiment och geografiska läge: 

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

• ICA Supermarket-butikerna finns där kunderna bor eller arbetar, och fungerar ofta som 
den huvudbutik där merparten av mat- och dagligvaruinköpen görs.  

• ICA Kvantum-butikerna ger kunderna möjlighet att göra större planerade inköp. Butikens 
läge är ofta trafikorienterat med goda parkeringsmöjligheter.  

• MAXI ICA Stormarknad erbjuder kunderna allt på ett och samma ställe. 
2.4.2 Axfood 
Axfood ( www.axfood.se ) är en av huvudaktörerna på den svenska dagligvarumarknaden med 
18 procents marknadsandel. Bolagets affärsidé är att skapa, utveckla och driva framgångsrika 
matbutikskedjor, helägda eller i franchiseform. Axfood omfattar ca 500 butiker här i Sverige, 
varav ca 214 är hel- eller delägda och resterande drivs av fristående handlare knutna till Axfood 
genom avtal. Under 2003 hade bolaget ca 8640 anställda och omsatte ca 33, 6 miljoner kronor.  
 
Axfoods butiker har en väldefinierad butikskoncept: 
 

• Hemköp är ett fullservicekoncept med tyngdpunkt på kvalitet, hälsa och miljö. Hemköp 
har 86 butiker i Sverige. 

• Willys är Axfoods lågpriskedja av större butiker. Willys är den ledande lågpriskedjan i 
Sverige med 83 butiker. 

• Willys hemma med 45 butiker är kundnära lågprisbutiker i centrala eller bostadsnära 
områden. 
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• Spar som innefattar drygt 130 butiker och är den traditionella matbutiken på orten.  

 
Willys är lågprisbutik med en säljyta på 1500-4000 kvm och ett brett utbud av varor, ca 7000. 
Sortiment består av kända märkesvaror, egna märkesvaror under namnet Willys och 
lågprisvarumärken. Willys satsar dessutom speciellt på färskvaror som frukt och grönt, 
charkuteri- samt mejerivaror. Under 2003 fanns det 83 Willys butiker med ca 2374 anställda och 
en omsättning på 10,5 miljoner kronor. Willys affärsidé är ”Sveriges billigaste matkasse”. Enligt 
dem ligger prisnivån 15-20 % under den traditionella matbutiken.  
 
2.4.3 Konsumentförening 
Konsumentförening, KF, är en förening där medlemmarna genom sin förening äger en rörelse av 
något slag. Konsumentföreningen driver antingen detaljhandel i egen regi som står för 40 % av 
medlemmarna eller så ägs och drivs butikerna på konsumentföreningens område av Coop 
Sverige och dessa står för 60 % av medlemmarna. Coop Sverige är centralorganisation för 
konsumentkooperationen i Sverige som bildades redan 1899. Under år 2001 fattade 
konsumentkooperationerna i Sverige, Norge och Danmark beslut om att lägga 
samman sina dagligvaruverksamheter i ett gemensamt bolag, nämligen Coop Norden AB. 
Företaget startade sin verksamhet i början av 2002 och i dagsläge omfattar ca 2 500 butiker och 
stormarknader. Coop Norden ägs av KF i Sverige med 42 %,  FDB i Danmark med 38 % och 
Coop NKL i Norge med 20%.  
 
K- marknad ingår i Kristianstad/Blekinge Konsumentförening, KBK, som driver verksamhet i sin 
egen regi i Blekinge län och nordöstra och mellersta Skåne. Föreningen ägs och styrs av sina 
medlemmar. Dess affärsidé är således att främja medlemmarnas hushållning, att göra 
medlemskapet lönsamt. Föreningen driver 30 butiker med en omsättning på 1335 Mkr under år 
2002. 
 
2.4.4 Lidl  
Lidl ( www.lidl.se) är en tysk lågpriskedja som öppnade sin första butik i början av 1970-talet. 
Lidls historia sträcker sig dock tillbaka till 1930-talet när firman Lidl & Schwarz 
Livsmedelssortimentgrossist grundades i södra Tyskland. Under 1980-talet expanderade Lidl i 
hela Tyskland och i början av 1990-talet började sin internationella expansion i nästan alla länder 
i Europa. Lidl har därmed det största butiksnätet på lågprismarknaden och är ett av de mest 
framgångsrika livsmedelsföretagen inom detaljhandeln i Europa. Lidls affärsidé är att erbjuda 
sina kunder det dagliga behovet av varor med bästa kvalitet till förmånligaste pris. 
Företagsprinciper är bland annat följande: kundens tillfredsställelse, överlägset pris- och 
prestationsförhållande, korta beslutsvägar och enkla arbetsförlopp, att vara rättvis, att respektera 
och befrämja varandra och arbeta efter ett enhetligt system. 

2.5  Kritik av litteratur/teorival, sekundär och primärdata 
Jag är medveten att mitt litteraturval är baserat på min egen uppfattning om vad jag anser vara 
relevant att ha med. Med utgångspunkt i Erikssons & Wiedersheim-Pauls (1997) källkritiska 
kriterier vill jag framföra kritik av mitt litteratur- och teorival samt mitt urval av sekundärdata. 
När det gäller kriteriet samtidkrav som används vid bedömning av källornas aktualitet tycker jag 
att denna är till en hel del uppfyllt. Då menar jag att merparten av litteratur och rapporter som jag 
använt mig av är skrivna under de senaste tio åren. Dock saknas det fortfarande litteratur som 
huvudsakligen behandlar lågpris detaljhandel, speciellt här i Sverige eftersom vi enligt Cockson i 
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Hernadis artikel (2003), ligger tio år efter andra västeuropeiska länder när det gäller lågpris 
detaljhandel.  
 
När det gäller kriteriet beroendekritik som används för att avgöra om det finns någon inbördes 
relation mellan källorna, kan jag inte säga att de är helt oberoende av varandra. I de flesta böcker 
som behandlar konkurrens- och marknadsföringsstrategier refereras nästan uteslutande till 
varandra så att exempelvis Porters och Kotlers namn oftast finns med. Det samma gäller även när 
det handlar om rapporter och tidningsartiklar där det ofta hänvisas till Andrew Cookson som en 
av Europas största experter på trender inom detaljhandel.    
 
Som jag tidigare nämnt är fenomenet lågprisdetaljhandel ännu inte speciellt omskrivet i Sverige 
så att en stor del av källorna kommer från närliggande rapporter från Handelns 
Utredningsinstitutet (HUI) och Konkurrensverket. För att utreda huruvida källan har egna 
intressen i frågan används kriteriet tendenskritik. Då rapporter är skrivna av forskare anser jag att 
de inte har några intressen i frågan.  
 
När det gäller primärdata som jag insamlat i min fältundersökning har jag enligt Bergmans 
rekommendationer, försökt uppfylla tidsaspekten det vill säga att helst mäta priser vid samma 
tidpunkt. Prisundersökning i butikerna här i Ronneby gjordes under samma dag (2004-05-12) 
medan prisundersökning i Lidl gjordes med några dagars mellanskillnad (2004-05-08) som enligt 
Bergman kan accepteras.  
 
Vid en prisjämförelse mellan olika butiker är det enligt Bergman, viktigt att de olika 
butikstyperna är korrekt representerade. Då jag ämnade göra en prisunderökning mellan 
butikerna på den lokala marknaden och inte mellan lågprisbutiker och vanliga butiker gjorde jag 
ett medvetet urval utan hänsyn till butikskoncept. Det blev en jämförelse med två lågprisbutiker 
och 4 vanliga butiker då jag ville kunna få en helhetsbild av prisnivå mellan den nyetablerade 
lågprisbutiken och dess konkurrenter, de väletablerade butikerna.  

2.6 Validitet och reliabilitet 
Som varje utredningsarbete ställs även min undersökning inför tillförlitlighetskrav. I detta 
sammanhang är det enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) viktigt med två begrepp, 
nämligen validitet och reliabilitet. Om forskningsresultaten inte uppfyller dessa krav har den inte 
något vetenskapligt värde. 
 
Validiteten i en studie kan jämföras med ett mätinstruments förmåga att mäta vad som var avsett 
att mäta. Validiteten påverkas av hur noggranna mätningarna är och hur noggrann bearbetningen 
av resultaten är påpekar Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997). När det finns klara mått och 
mätmetoder är det inga problem. Eftersom jag använt mig av Bergmans rekommendationer för 
bättre prismätningar anser jag att min undersökning uppfyller validitetskrav.  
 
Då syftet med min prisundersökning var att jämföra prisnivå mellan olika butiker hade jag i 
förväg bestämt mig för vilka varor min varukorg skall innehålla, hur mycket av varje vara läggs i 
korgen samt i vilka fall billigaste sort och ursprungsland skall tas hänsyn till. På detta sätt har jag 
försökt så lång det går att ge en rättvisande bild vid prisjämförelse. Det kan dock framstå svårt 
även när det rör sig om samma typ av varor då butikerna tillhandahåller olika kvalitet på varorna 
i sitt utbud och har olika varubredden av en vara av samma slag. Jag har dessutom tagit hänsyn 
till specialpriser/erbjudande vid undersökningstillfället, alltså gällande under veckan då 
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undersökningen gjorts. Detta kan i sin tur påverka reliabiliteten i min prismätning.  När det gäller 
reliabiliteten är det frågan om undersökningen kommer att ge samma resultat om den upprepas. 
Prisnivå och specialpriser/erbjudande är något som ändras under tiden så att det empiriska 
resultatet vid ett annat tillfälle kan bli något annorlunda och därmed påverka analysen och 
slutsatsen. Å andra sidan när det gäller kartläggning av butikernas styrkor respektive svagheter är 
reliabiliteten högt då jag försökt att på ett objektivt sätt samla in data och en nyundersökning av 
samma variabler som jag haft kommer troligtvis att ge samma resultat.  
 
Att undersökningen av Lidl fallit på butiken i Jönköping tycker jag dock inte påverkar 
tillförlitlighet i min undersökning då Lidl i princip har samma butikskoncept och samma 
priser/erbjudanden i alla butiker runt om i Sverige. 
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenterar jag inledningsvis en kort historia av den svenska 
dagligvarumarknadens utveckling. Därefter beskriver jag den grundläggande konkurrensteorin i 
form av Porters tre generiska konkurrensstrategier och fem konkurrenskrafter. Dessutom 
presenterar jag hur företag kan gå till väga vid en konkurrentanalys samt vilka konkurrensmedel 
det kan använda sig av för att skaffa sig konkurrensfördelar. Den valda teoretiska ramen 
beskrivs ytterligare i analys delen.  
 

3.1 Dagligvarumarknad- igår och idag 
Med industrialismens genombrott i slutet av 1880-talet och början av 1990-talet växte fram en 
stor grupp av människor som bodde i städerna och inte var självförsörjande på livsmedel. Denna 
grupp blev beroende av dagligvarumarknader som under denna tid bestod av handelshus, 
torghandel och specialiserade småbutiker. Det tog många år innan dagligvaruhandel kom att 
utföras i dagens liknande former. Enligt Svensson (1998) fanns det inte någon motsvarighet till 
moderna butiker på den tiden. Utmärkande för dagligvaruhandeln under den tiden var dessutom 
den bristfälliga konkurrensen på grund av bl a etableringshinder och bruttopriser. Bruttopris 
förskrevs av tillverkaren och detta pris skulle produkter ha vid försäljning. På så sätt fick 
tillverkaren ökad kontroll över marknaden, försäljaren behövde inte hålla ögonen på 
konkurrenternas pris och konsumenterna behövde inte heller jämföra priser då samma produkt 
hade samma pris överallt. Bruttoprissystemet hindrade dock priskonkurrensen och under 1950-
talet skärptes konkurrenslagstiftningen och bruttopriserna förbjöds. Etableringshindren förbjöds 
dock inte men det framgick tidligt att den borde begränsas skriver Svensson (1998). 
 
Den första större strukturomvandlingen av dagligvaruhandeln inträffade under 1950- och 1960-
talet när självbetjäningen infördes. I Sverige dök den första självbetjäningsbutiken upp i slutet av 
1940-talet och utvecklingen gick framåt i snabb takt. I slutet av 60-talet distribuerades 70 % av 
dagligvarorna via självbetjäningsbutiker. Parallellt med utvecklingen av självbetjäningsbutiker 
har även sortimenten breddats så att de flesta av dagens butiker erbjuder fullsortiment av 
dagligvaror. 
 
Med de nya formerna kunde bland annat personalen frigöras för arbete i de mer expansiva 
sektorerna. Självbetjäningsbutiker krävde dock mer yta vilket inte fanns i centrum så att de oftast 
byggdes i de mindre tätbebyggda delarna. Enligt Haraldsson (2000) är detta är viktigt förklaring 
till dagens utveckling av externt belägna stormarknader.  
 
Ett ytterligare steg mot effektivisering av dagligvaruhandel enligt Svensson (1998), riktades inte 
enbart mot detaljhandel utan även mot partihandel ( även kallad grosshandel). Partihandelns 
viktigaste uppgift är att utföra den s.k. sortimentsfunktionen. Denna funktion innebär lagerföring 
och distribution av åtminstone större delen av gods. Tidigare hade partihandeln varit lokaliserad 
inne i städerna i lokaler som källare och magasin men med biligare lastbilstransporter och bättre 
vägar kunde partihandeln flyttas utanför innerstäderna. Därmed kunde parthandeln organiseras på 
ett effektivare sätt. 
 
En viktig faktor i dagligvaruhandelsutveckling var dessutom städernas fysiska planering som 
syftade till att utforma s.k. grannskap skriver Svensson (1998). De centralt belägna butikerna 
byggdes i de stora bostadsområdena med möjlighet för både kunderna och varuleverantörerna att 
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lätt ta sig till affären. Ursprungligen var dessa dagligvaruhus tänkta att försörja endast boende i 
området men med ökad bilägande räknade man även med de andra delarna. Bilen blev ett 
naturligt redskap vid dagligvaruinköp men de offentliga organen styrde dagligvaruhandelns 
bilanpassning så att utvecklingen inte drevs i samma takt. I slutet av 1980-talet började dock 
butikskedjorna att trycka på för att få etablera sig i städernas utkant som i sin tur lede till ökade 
etableringsmöjligheter för nya aktörer. Enligt Bergström i Ranhagen (2002) kan detaljhandelns 
utveckling under 1990-talet sammanfattas i tre tydliga och sammanhängande trender: 
 

• Allt mer varor säljs i externa och halvexterna lägen 
• Butikerna blir allt större och i synnerhet inom dagligvaruhandeln 
• Ägarkoncentrationen tilltar och nationella och internationella kedjor tar allt större 
marknadsandelar. 

3.2 Butikskoncept 
3.2.1 Aktörer 
Den svenska dagligvaruhandeln domineras av tre rikstäckande block ICA, 
konsumentkooperationen och Axfood. Ett fjärde block Bergendalsgruppen är betydligt mindre 
och främst verksam i södra Sverige. Alla dessa block kännetecknas av både den horisontella och 
vertikala integrationen. Den horisontella integrationen sker genom till exempel sammanslagning 
av flera butiker medan den vertikala integrationen innebär integration av företag i alla 
distributionsled från producenter via grossister och till sist detaljister. Enligt Svensson (1998) 
fick blocket sin nuvarande form under 1950-talet. Den vertikala integrationen bidrog till att skapa 
integrerade aktörer i hela distributionsledet. Detta sågs dock inte från statens sida som ett hot mot 
konkurrensen utan snarare som ett sätt att frigöra skalekonomisk potential och på så sätt bidra till 
lägre priser skriver Svensson (1998).  
 
Att de fyra största säljgrupperna tar allt större andelar av den samlade dagligvarumarknaden år 
efter år är inget nytt skriver Ågren i sin artikel i Supermarket. (2003)  I nedanstående tabell 1 kan 
vi se hur försäljningen och marknadsandelar för respektive grupp såg ut under 2002. 
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Tabell 1. Fördelning efter blocktillhörighet 
 
 Antal butiker Försäljning i 

miljoner kr 
Förändring i % 

2001-2002 
Marknadsandel 

i % 
ICA 1858 71 546 6,5 36,5 
Kooperatione
n 

914 36 224 5,8 18,5 

Axfood 918 35 642 4,1 18,2 
Bergendals 107 4644 9,8 2,4 
Övriga daglig-
varubutiker1 

2260 14 562  7,4 

Summa , ca 6060 162 618  82,8 
Övriga säljkanaler2, ca 33 688  17,2 
 
Totalt dagligvarumarknaden, ca 

 

 
196 251 

 
4,9 

 
100 

 
Figur 3.1. Dagligvarumarknaden 2002. .Källa: Supermarket nr 5-6 2003 

 
3.2.2 Olika butikstyper 
Med tanke på butiksformensutveckling dominerades dagligvarumarkanden under 1970-talet av 
butiker med en yta under 400 kvadratmeter och dessa stod för 94 % av butiksbiståndet och 70 % 
av omsättningen. I dagsläget är situationen helt annorlunda när det gäller omsättningen. Mindre 
butiker dominerar fortfarande i antal med 75 % av butiksbiståndet men deras omsättning har 
drastiskt minskat till 25 % av omsättningen.  
 
Butikerna kan till stor del indelas i stormarknader, närlivsbutiker, allivsbutiker och 
lågprisbutiker. En stormarknad är en självbetjäningsbutik med minst 2500 kvadratmeter säljyta, 
brett sortiment och externt belägen. En närlivsbutik är en mindre dagligvarubutik med högst 250 
kvadratmeter säljyta och begränsat men allsidigt sortiment. Allivsbutiker är traditionella 
livsmedelsbutiker med allsidigt sortiment av dagligvaror och begränsat utbud av specialvaror. 
Lågprisbutiker kännetecknas av enklare inredning, begränsat sortiment, ofta nästan ingen service 
samt fasta och låga priser.  Det var först en bit in på 1990-talet som detta butikskoncept fick 
större omfattning i Sverige. Vi kan skilja mellan ”mjukt” och ”hårt” lågprisbutik. ”Mjuk” 
lågprisbutik kännetecknas av ett bredare sortiment på 5000-6000 varor, större inslag av service 
och färskvaror. Willys och City Gross är exempel på denna kategori. Å andra sidan har ”hårt” 
lågprisbutik ett smalt sortiment på 1000-2000 varor och en mycket låg service. Exempel på 
sådana är Lidl, Netto och Willys Hemma. 
 
Den här indelningen har betydelse för både konsumenter och distributörer. Kunder vet vad de 
kan förvänta sig vid val av en viss butikstyp och distributörer kan organisera sig efter de olika 
sortimentsinriktningarna. Varje block har dessutom uppdelats i grupper beroende på storlek, 
omsättning, sortiment och geografiskt läge. 
 

1 Trafik- och servicebutiker utan kopplingar till de fyra stora säljgrupperna + fristående dagligvarubutiker 
2 Bl a kiosker, postorder, torghandel, hemförsäljning, apotek, dagligvaruförsäljning hos branschblandade 
företag som Öb, Rusta, EKO och fackhandelns försäljning av kosmetik, blommor och gröna växter som 
definitionsmässigt räknas in i dagligvarumarknaden 
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Figur 3.2 Olika butikstypers andel av dagligvarumarknaden. Källa: Svensk Dagligvaruhandel 

2003 
 

3.3  Speciella marknadsföringssituationer 
Med utgångspunkt i företaget och företagsnät identifierar Hammarkvist m fl (1991) ett antal 
typfall av marknadsföringssituationer. Det första fallet är när företaget är utanför och vill in på 
marknaden. Den här situationen är vanligt vid etablering i ett nytt land eller vid diversifiering till 
ett nytt produktområde. Vid etablering måste företag i fråga skaffa sig en position på den för 
företaget nya marknaden. Den nya marknaden kan bland annat vara en ny geografisk marknad 
eller nya kundgrupper med nya eller gamla produkter. Det andra fallet är när ett nyetablerat 
företag lyckas bygga upp ett tillräckligt antal kundrelationer och kan anse sig etablerat på en 
marknad. I det här fallet gäller det att hitta strategi/strategier för att hålla och utveckla 
marknadspositioner. 
 
 3.3.1 Etableringsprocessen 
Under etableringsprocessen bygger ett företag upp en kritisk massa av relationer till andra 
företag, institutioner och individer. I regel är det enkelt att fastslå när den processen startar men 
det kan vara svårt att fastställa när det slutar och övergår till nästa fas, nämligen att bevara den 
erövrade positionen. Enligt Hammarkvist m fl (1991) hänger detta samman med svårigheten att 
entydigt mäta den kritiska massan av relationer.  Med kritisk massa menas då den position på 
marknaden som inte behöver tillskott av resurser utifrån utan är självgående. 
 
För att kunna utforma en bra etableringsstrategi måste företag skaffa sig information om 
nätverket. Etableringsprocessen kan bli annorlunda beroende på vem som tar initiativ till den 
samt hur hårt nätverket är strukturerat. I ett hårt strukturerat nätverk stöter man enligt 
Hammarkvist m fl (1991) på ”… antingen ett rejält ”sug” från nätverket eller också ett hårt 
motstånd, beroende på hur väl företagets erbjudande- problem- och överföringslösning matchar 
de krav som kunderna ställer och hur starkt hot de etablerade företagen anser den nya 
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leverantören innebär.” Däremot blir vare sig ”suget” eller motståndet speciellt starkt i ett löst 
strukturerat nätverk. Nätverken i Västeuropa är ofta hårt strukturerade påpekar Hammarkvist m fl 
(1991) och man kan förvänta sig ett hårt motstånd om man inte har ett erbjudande som i 
kundernas ögon är bättre än konkurrenternas. I fall att företag inte har detta bör det se sig om 
efter lösare strukturerade nätverk. 
 
3.3.2 Att bygga upp en position i nätverket 
Om ett nytt företag verkligen vill etablera sig på marknaden måste det välja väg att bygga upp en 
säker position. I nedanstående figur 3.3  illustreras etableringsprocessen med avseende på antal 
kunder och erbjudandets anpassning.  
 
 
 

         Många 
 
 
    Antal kund- 
    relationer 
 
 
 
        

      Få 
        

   Liten    Stor 
 
    Erbjudandets anpassning 
 

Figur 3.3 Etableringsprocessen med avseende på antal kunder och erbjudandens anpassning. 
Källa: Hammarkvist m fl (1991) 

  
Om ett företag vill etablera sig på en marknad bara för att avsätta en temporär överskottskvantitet 
placeras den i närheten av origo då det inte gör något försök att anpassa sig. Däremot om ett 
företag har ett långsiktigt marknadsintresse då ligger det i någon av pilarnas riktning.  Etablering 
i ett hårt strukturerat nätverk kan dock ta lång tid och kräva stora resurser. 
 
Erbjudandes utformning är utifrån ovanstående resonemang en mycket viktigt del av 
etableringsstrategi. Genom att välja ett bättre anpassat erbjudande kan ett företag förbättra sina 
möjligheter att bygga upp en framgångsrik position på en marknad. En annan viktigt aspekt är 
distributionskanalen. Enligt Hammarkvist m fl (1991) gäller det att redan från början komma in i 
rätt kanal så att man på ett effektivt sätt når ut till sina kunder som emellertid inte alltid är lätt.   
 
3.3.3  Att hålla och utveckla marknadspositioner 
När företagets introduktionsperiod på den nya marknaden är över kommer det hela tiden att 
utsättas för hot som kan komma från olika håll: konkurrenter, kunder, myndigheter etc. Å andra 
sidan kan det etablerade företaget utnyttja olika möjligheter för att utveckla sin position på 
marknaden. Porter (1985) har utvecklat ett antal modeller som illustrerar hur företag kan uppnå 
konkurrensfördelar. Enligt honom kan företag urskilja fem konkurrenskrafter: (ny)etableringshot, 
substitutionshot, köpares och leverantörers förhandlingsstyrka samt rivalitet mellan nuvarande 
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konkurrenter. De fem konkurrenskrafterna bestämmer tillsammans konkurrensens intensitet. 
Kunder, leverantörer, substitut samt potentiella nyetablerare är alla konkurrenter och kan vara 
mer eller mindre framträdande. 
 
 
 
 
 
 
             Hot från nyetablerare 
 
 
 
 
                            Förhandlings-                                      Förhandlings- 

    styrka        styrka      
      

 
 
 
               Hot från substitut 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. 4 Porters fem konkurrenskrafter. Källa Porter (1985) 
 
Med hjälp av ovanstående modell kan företag göra en marknadsanalys för att sedan utforma 
lämpliga marknadsstrategier. 
 
Etableringshot är hotet om nyetablering i en bransch som innebär att fler aktörer slås om en 
begränsad marknad vilket leder till ökad konkurrens. Faktorer som kan dyka upp som 
etableringshinder är bland annat följande: regleringar, kapitalbehov, varumärkesidentitet, 
stordriftsfördelar m m. I en stabil bransch är etableringshindren höga som resulterar i en hög 
lönsamhet samt en låg risk för konkurrens. Däremot utsätts en bransch med låga 
etableringshindren tillströmning av nya aktörer så att konkurrensen blir intensivare och 
lönsamheten sjunker. 
 
Alla branscher möts av substitutionshot. Ett substitut är en produkt som i sin enklaste form kan 
utföra samma funktion som branschprodukten medan i en mer komplex form har ett substitut en 
rad av olika funktioner. Som andra fyra konkurrenskrafter inverkar substitut på lönsamhet genom 
att sätta ett pristak på branschens priser. Samtidigt spelar substitut en viktig roll i branschens  
definiering och företagens efterfråga.  Att försvara sig mot substitut är bland de viktigaste 
frågorna i konkurrensstrategi i många branscher påpekar Porter (1985).  
 

Potentiella  
nyetablerare 

  Branschens    
konkurrenter 
 
 
 Rivalitet bland 
 etablerade     
 företag   

 

    Köpare Leverantörer 

  Substitut 
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Köparna har en stark kraft som påverkar branschens lönsamhet då det är de som kan tvinga ner 
priserna, spela ut konkurrenterna mot varandra och kräva bättre kvalitet och service. Köparna är 
en förutsättning för branschens överlevnad men samtidigt kan bli ett hot för dess existens 
överhuvudtaget. Vissa branscher är speciellt utsatta för köparnas hot som exempelvis de med 
odifferentierade och standardiserade produkter. Köparna är medvetna om att det finns alternativa 
leverantörer så att de kan ha stort inflytande och kan förhandla om priser och kvalitet. 
 
Enligt Porter (1985) är det dock inte bara köparnas utan även leverantörernas förhandlingsstyrka 
som påverkar en bransch. Leverantörer kan vara ett hot genom att bl a höja priserna på 
råmaterial/färdiga produkter och/eller minska kvaliteten på dessa. Detta hot blir ännu starkare i 
de branscher som inte har andra substitut så att leverantörer inte tvingas tävla med andra 
substitutleverantörer. Dessutom blir leverantörernas makt större om deras produkt är en viktig 
komponent i företagets verksamhet. Ett företag kan komma i underläge i förhållande till dess 
leverantörer om leverantörerna har differentierade produkter och/eller höga 
omställningskostnader, så kallade switching costs. 
 
Den femte konkurrenskraften enligt Porter (1985) är rivalitet bland nuvarande konkurrenter. 
Etablerade företag konkurrerar med varandra för att förbättra sina marknadspositioner, oftast när 
de känner sig hotade eller ser tillfälle att förbättra sin position. Konkurrensens utspel i form av 
åtgärder och motåtgärder kan bli så intensivt att företag blir lidande. 
 

3.4 Porters generiska konkurrensstrategier 
För att bemästra ovanstående fem konkurrenskrafter hänvisar Porter (1985) till tre generiska 
konkurrensstrategier: kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Med hjälp av dessa 
strategier som kan användas var för sig eller i kombination med varandra kan företag lyckas 
bättre än andra företag i branschen. Konkurrensfördelar är något som eftersträvas och för att 
uppnå dessa fördelar måste varje företag välja vilken typ av konkurrensfördelar vill uppnås samt 
i viken omfattning den vill uppnås. 
 
                 Konkurrensfördelar 

    Lägre kostnader           Differentiering 
 
       

   Hela  
                           marknaden 
 
 
 
          Konkurrensmål 
 
 
 
 

    Särskild/ 
                Närmark. 
         

Figur 3.5. Tre generiska konkurrensstrategier. Källa: Porter (1985) 

 
 
 
Kostnadsöverlägs-      Differentiering     
enhet 
 
 
 
 
        
     Kostnads-              Differentierings- 
    fokusering              fokusering 
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3.4.1 Kostnadsöverlägsenhet 
Grundtanken med kostnadsöverlägsenhet är att ha lägre kostnader än konkurrenterna och därmed 
få ett övertag i sin bransch. Med lägre kostnader kan ett företag se till att bli ett lågpris företag 
med relativt höga marginaler. Genom att ha låga drifts- och tillverkningskostnader kan företag 
skapa bättre resultat och lönsamhet än dess konkurrenter. För att nå kostnadsöverlägsenhet krävs 
ofta att företaget har en hög andel av marknaden och är verksam i flera segment.  
 
En viktig faktor för att lyckas med den här strategin som tar sitt uttryck i låga kostnader/priser är 
en effektiv kostnadskontroll som sköts av företagsledningen. Förutom kostnadskontroll är det 
viktigt med bra tillgångar till material/råvaror samt ett brett sortiment av likartade produkter för 
att kunna sprida kostnader och tillfredställa fler kundbehov. Att använda sig av 
kostnadsöverlägsenhetsstrategi kan dock innebära stora investeringar då det kan krävas moderna 
tillverkningsmaskiner för att produkterna kan tillverkas så lätt och billigt som möjligt påpekar 
Porter (1985). Med en hög lönsamhet kan företag göra sådana investeringar och på så sätt behålla 
sin kostnadsöverlägsenhet men risken att tappa den finns när det sker stora teknologiska 
förändringar som kräver helt ny teknik och kunskaper. En annan risk är att det kommer nya 
företag på marknaden som har bättre utrustning/kunskaper så att även de skaffar sig samma om 
inte bättre kostnadsfördelar. 
 
3.4.2 Differentiering 
Differentiering syftar i första hand på företagets produkter/tjänster som utformas på det sätt som 
uppfattas som värdefullt och unikt av konsumenter. Själva differentieringen begränsas inte bara 
på produkten utan kan baseras på olika dimensioner som exempelvis försäljningskanaler, 
marknadsföring, kundservice m m. Det är bäst om ett företag lyckas differentiera sig genom flera 
dimensioner. Genom att skapa en produkt som uppfattas som unik och därmed differentierad får 
företag i fråga en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter skriver Porter(1985).  
Differentierade produkter skapar kundlojalitet som i sin tur kan leda till etableringshinder för 
konkurrenter. På grund av denna kundlojalitet är dessutom differentierade produkter inte lika 
priskänsliga som icke differentierade produkter.  
 
Enligt Porter medför differentiering kostnader så att företag hela tiden måste leta efter olika sätt 
att differentiera som kan resultera i priser som är högre än differentieringskostnader. I vissa 
branscher finns det dock möjlighet till differentiering mot lägre kostnader så att företag kan 
erbjuda lågpriser. Om det är så kan prisskillnaden emellan vara så stora att köparna föredrar att 
köpa lågprisalternativet. En annan risk med differentiering kan vara en minskad efterfråga på den 
differentierade produkten antingen på grund av nya trender, behov eller nya konkurrenter som 
härmar det differentierade företag. Positiva effekten av differentieringen begränsas då eller 
försvinner helt. 
 
För att lyckas med differentiering krävs det betydande investeringar i forskning, 
produktutveckling med avseende på funktionalitet, design och kvalitet, marknadsföring och 
service. Därför måste företagsledningen tänka på dessa investeringar men får inte bortse från 
kostnadsmedvetenhet så att företag inte hamnar i ekonomisk kris påpekar Porter (1985). 
 
3.4.3 Fokusering 
Den tredje strategin innebär fokusering mot en viss kundgrupp, ett visst sortiment eller en 
geografisk marknad. Denna strategi skiljer sig från kostnadsöverlägsenhet och differentiering just 
på grund av företagets fokusering på att bättre och effektivare än konkurrenter tillfredställa en 
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speciell kundgrupp och inte alla kundgrupper. Fokuseringsstrategi har två varianter: 
kostnadsfokusering och differentieringsfokusering. I den första söker företag 
kostnadsöverlägsenhet i sin målgrupp medan i den andra söker differentiering. Bägge två 
varianter baseras på olikheter inom målsegment och andra segment i branschen och kan användas 
samtidigt. Fokuseringsstrategi kan användas för att välja målgrupp/er som är minst utsatta för 
substitut eller där konkurrensen inte är intensiv. 
 
En nackdel med fokuseringsstrategi påpekar Porter (1985), är att den innebär begränsningar av 
marknadsandel som företag kan uppnå. Dessutom kan det uppstå skillnader i fråga om 
produktens karakteristika inom den valda målgruppen så att den reduceras. Prisskillnader mellan 
det fokuserade företaget och konkurrenter som är brett inriktade kan vara så stor att kunderna 
sviker och väljer andra produkter. Det kan också vara så att konkurrenter lyckas bättre med sin 
fokusering så att köparna går över till det nya fokuserade företaget.  

3.5 Konkurrentanalys 
Enligt Porter(1985) är målet med konkurrensstrategier att hitta den position där företag bäst kan 
försvara sig mot branschens konkurrenskrafter.  Det finns en hel del andra författare som också 
arbetat fram konkurrensstrategier och taktiska åtgärder mot konkurrenterna.  De flesta är dock 
överens om att det första steget är att ett företag får veta var det har sina konkurrenter, d v s 
kartlägga de allvarligaste konkurrenternas styrkor och svagheter.  Det är inte alltid självklart 
skriver Dotevall (1997) vilka som är företagets konkurrenter. Enligt honom finns det vanligtvis 
fyra olika konkurrentnivåer: 
 

• De som riktar sig till samma målgrupp med motsvarande erbjudande. 
• De som är i samma bransch. 
• De som erbjuder snarlik service. 
• Det som konsumenter köper istället d v s allt annat som konkurrerar om deras pengar. 

 
De allvarligaste konkurrenterna är de som riktar sig till samma målgrupp med motsvarande 
erbjudande men även andra är av betydelse och bör beaktas skriver Dotevall (1997). Det går även 
att urskilja olika konkurrensnivåer och enligt Knutsson & Söderlund (1990) kan konkurrensen 
indelas i fyra följande nivåer: 
 
1. Konkurrens om marknadens pengar så att kunder väljer ens produkter istället för någon 

annans. 
2. Behovskonkurrens då ett behov kan tillgodoses på olika sätt. 
3. Produktområdeskonkurrens när företag med samma produkter konkurrerar med varandra. 
4. Segmentkonkurrens mellan företag vars produkter riktar sig till samma marknadssegment 
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För att kunna bemöta sina konkurrenter måste företag göra en konkurrentanalys som enligt 
Kotler m fl. (1999) görs i sex steg:  
 
 
      
        
 
 
 
 
         
 
 
 

Figur 3.6  Sex steg i konkurrensanalysen. Källa: Kotler m fl (1999) 
 
Som vi ser i ovanstående figur innehåller konkurrentanalysen sex steg: 
 
1. Identifiera företagets konkurrenter 
Företagets konkurrenter kan definieras som produkt konkurrenter, d v s alla de som erbjuder 
samma eller liknande produkt. Det här kallas även för ett industriellt synsätt.  
Dessutom kan företag använda sig av ett marknadssynsätt där konkurrenter är alla som försöker 
tillfredställa samma kundbehov. 
 
2. Bestäm konkurrenternas mål /syften 
När företaget identifierat dess huvud konkurrenter så måste det ta reda på vad konkurrenterna 
söker på marknaden samt vad som ligger bakom deras beteende. Det gäller att få reda på deras 
mål/syfte. 
 
3. Identifiera konkurrenternas strategier 
Ju mer ett företags strategi liknar en annans desto mer konkurrerar de. Sådana företag ingår i s k 
strategisk grupp där konkurrensen är mest intensiv men olika strategiska grupper konkurrerar 
även sinsemellan.  
 
4. Uppskatta konkurrenters styrkor och svagheter 
Det är viktigt att skaffa sig information om konkurrenternas verksamhet under några senaste år 
och därefter uppskatta deras styrkor respektive svagheter. Med hjälp av dessa kan ett företag hitta 
ett sätt att utveckla kvalitet och prestanda. 
 
5. Uppskatta konkurrenternas reaktionsmönster 
Med hjälp av konkurrenternas mål, strategier samt dess styrkor och svagheter kan  
konkurrenternas reaktionsmönster förutses som exempelvis prissänkning, lansering av en ny 
produkt m m. Företag brukar reagera olika: vissa reagerar inte alls eller inte tillräckligt snabbt 
medan andra reagerar starkt och snabbt. Hur som helst, det att veta konkurrenternas 
reaktionsmönster leder till insikt hur man bäst skall attackera sina konkurrenter och försvara sin 
nuvarande position. 
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Välj vilka som ska 
attackeras res. 
undvikas 
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6. Välj vilka som ska attackeras respektive undvikas 
Företag kan välja att attackera olika konkurrentgrupper: starka eller svaga konkurrenter; ”nära” 
eller ”avlägsna” konkurrenter; ”väluppförande” eller ”upplösande” konkurrenter o s v.  De flesta 
företag föredrar att attackera sina svaga konkurrenter då detta kräver mindre resurser men å andra 
sidan ger inte så mycket.  

3.6 Konkurrensmedel 
När ett företag har gjort konkurrentanalys är nästa steg att bearbeta sin målgrupp så att företaget 
väljs framför någon konkurrent. För att nå ut till sin marknad använder företag sig av 
konkurrensmedlen. Det är de samtliga åtgärder som företag gör för att åstadkomma köp. Som jag 
tidigare skrivit är konkurrensmedel därför detsamma som företagets totala marknadsföring. Det 
är upp till varje företag att hitta sin specifika mix av konkurrensmedel. I 
marknadsföringssammanhang använder man sig av olika modeller och den modell som fått störst 
genomslagskraft presenterades under 1960-talet av amerikanen Jerome  E. McCarthy under 
namnet 4 P: produkt, pris, promotion och plats. Detta modell används av bland annat Philip 
Kotler (1997) som marknadsföringsmix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Produkt      Plats 
  Sortiment      Förs.kanaler 

Kvalitet    Pris         Promotion  Täckning 
  Design    Listpris    Reklam  Transport 
  Varumärke        Rabatt    Public relations Lokal  
  Service   Betalningstid    Direktmarknadsf.  … 
  …                …     Sälj promotion 
         … 

Figur 3.7  Marknadsföringsmixen - 4 P. Källa: Kotler (1997) 
 
 
För att nå ut till sin marknad använder företag sig av marknadsföringsmixen där de 4-P kan ses 
som företagets verktyg för att kunna göra detta. Den mest grundläggande 
marknadsföringsmixens verktyg är produkt, det som erbjuds och som inkluderar kvalitet, design, 
funktion, service mm. Med hjälp av dessa parametrar kan et företag skaffa sig 
konkurrensfördelar. Pris är den summan av pengar som köpare måste betala för en viss produkt 
och det är det riskfyllda verktyget påpekar Kotler (1997). Företag måste sätta det pris som är 
proportionellt till det av konsumenterna uppfattade värdet, den summan av pengar de är beredda 
att betala för en viss produkt. Plats är alla de aktiviteter som ett företag gör för att dess produkter 
blir tillgängliga. Det fjärde verktyget- promotion innebär alla de aktiviteter som ett företag 
använder sig av för att kommunicera med sin målmarknad. 

Marknadsföringsmix 

Målmarknad 
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3.6.1 Pris som konkurrensmedel 
Pris är ett snabbt verkande medel för att påverka efterfrågan skriver Knutsson & Söderlund 
(1990). Konkurrenter kan lätt och snabbt upptäcka en prisändring och gå till motangrepp. De 
vanligaste motiv för priskonkurrens är följande: 
 

• Vid ökad försäljning sjunker de egna genomsnittskostnaderna. Med lägre priser kan ett 
företag ta över konkurrenternas marknadsandelar och vinna storskalefördelar. 

• På kort sikt kan ett finansiellt starkt företag ta förluster på grund av lägre pris i syfte att 
slå ut konkurrenter och sedan höja priset igen. 

• Det är ett sätt att hindra konkurrenter att gå in på marknaden. 
 
Å andra sidan om företag vill undvika priskonkurrens bör det göra följande enligt Knutsson & 
Söderlund (1990): 
 

• Differentiera produkten. 
• Välja andra distributionskanaler än konkurrenter. 
• Vända sig till marknadssegment som försummats av andra. 

 
Enligt Kotler (1997) bygger ett företags prissättning på de 3 K-na: kunder, konkurrenter och 
kostnader. Kunderna påverkar prissättningen med efterfrågan, om den är stor och utbudet är litet 
blir priset högt och tvärtom. Vissa produkter är priskänsliga och har en hög priselasticitet 
(elastisk efterfråga) medan andra inte är priskänsliga och har en låg priselasticitet (oelastisk 
efterfrågan).  Dagligvaruprodukter, åtminstone de flesta, är produkter med oelastisk efterfrågan 
då dessa är nödvändighetsvaror. Vid en oelastisk efterfrågan leder en viss prisförändring endast 
till en mindre efterfrågeförändring då man behöver varan oavsett priset. 
 
Konkurrenterna kan också påverka prisbilden. När det inte finns några konkurrenter alls på 
marknaden råder det monopol och företag har större utrymme för prishöjningar. Om monopol 
inte är statligt lockas dock andra företag då vinsterna är höga. En marknad med ett fåtal säljare 
med samma produkt kallas för oligopol och kännetecknas av en stor prisstelhet. Om ett av de 
ändrar priset då följer de andra efter så att företag inte brukar göra större prisändringar då dessa 
inte skapar konkurrensfördelar gentemot andra. Om en marknad har många företag som 
tillhandahåller identiska eller differentierade produkter skiljer man på fri respektive  
monopolistisk konkurrens. Fri konkurrens är dock mer ett teoretiskt begrepp. Företagets 
benägenhet att använda sig av priset som konkurrensmedel varierar, det är i för sig ett snabbt 
konkurrensmedel men följderna gynnar inte alltid företag. 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel beskriver jag hur det empiriska arbetet har gått till, alltså från urval, insamling av 
de kvantitativa och kvalitativa data som studien bygger på samt resultat av materialets 
bearbetning. Sammanfattningsvis har detta empiriska arbete gått genom följande faser: urval av 
respondenter, genomförande, bearbetning av insamlad data och slutligen sammanställning av 
empiriskt material. 
 

4.1 Den lokala marknaden 
Ronneby är en medelstor kommun med knappt 30 000 invånare. Detaljhandeln i kommunen är 
för det mesta koncentrerad till tätorten Ronneby. När det gäller dagligvaruhandeln kan man säga 
att de olika butikstyperna finns representerade, alltså allt ifrån de mindre service- och närbutiker 
som butiker vid bensinstationer, Pressbyrå, mindre dagligvarubutiker i bostadsområden och 
stadsdelscentrum som ICA-jour, större dagligvarubutiker i bostadsområden eller stadscentrum 
som ICA-Mathuset, K-Marknad och Willy till stora dagligvarubutiker i utkanten som ICA Maxi 
Stormarknad.  
 
Ronneby marknaden domineras av ICA- blocket med fyra butiker: ICA Mathuset, ICA- Nära 
Espehallen, ICA Nära Jour och ICA Maxi Supermarket. K-Marknad ingår i 
Kristianstad/Blekinge Konsumentföreningen. I januari 2004 profilerades dåvarande lågprisbutik 
Matex om till Willys som ägs av Axfood kedjan.  
 
Jag har i min studie utgått från ett subjektivt urval av respondenter och avgränsat min 
fältundersökning till följande dagligvarubutiker: ICA Mathuset, K-Marknad, Willys, ICA Nära 
Espehallen, ICA Maxi Stormarknad och slutligen Lidl. Då den sistnämnda, Lidl, kommer inom 
kort att öppna sin butik här i Ronneby har jag gjort min fältundersökning i Lidl i Jönköping. 
 
Enligt indelningen i avsnittet 3.2.2 kan de utvalda dagligvarubutikerna indelas i följande: 
 

• Stormarknad: ICA Maxi 
• Närlivsbutik: ICA Nära Espehallen och ICA Mathuset 
• Allivsbutik: K-Marknad 
• Lågprisbutik: Willys som ”mjukt” och Lidl som ”hårt” lågprisbutik 

     
På bilderna nedan kan vi se butikernas lokaler och läge på den lokala marknaden. ICA Mathuset, 
K-Marknad och Willys har väldigt bra centralt läge, ICA Nära Espehallen finns i 
Espedalsbostadsområde samt ICA Maxi och Lidl i utkanten. 
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Figur 4.1 Dagligavarubutikerna i Ronneby, dess lokaler och läge. Egen bild. 
 

4.2 Vad kostar det egentligen? 
I figuren nedan visas resultatet av den prisundersökning jag gjort på respektive butik. Vilket pris 
noterades när undersökningen genomfördes? Jag har valt att använda mig av Konsumentverkets 
praxis vid matkostnadsundersökning, nämligen det pris man faktiskt får betala vid inköpstillfället 
i mitt fall mättillfället med hänsyn till speciella erbjudanden/pris. Mer detaljerad information 
finns i bilaga 2. 
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 Då jag bestämt mig för att jämföra den allmänna prisnivån mellan olika butiker i Ronneby har 
jag utifrån Bergmans rekommendationer gjort en varukorg med 51 varor indelade i följande 
huvudgrupper: (se bilaga 2) 
 

• Mejeri, ägg och matfett 
• Bröd, mjöl och gryn 
• Kött och fisk 
• Frukt och grönsaker 
• Specerier 
• Förbrukningsartiklar 

 
Resultatet av min prisundersökning kan vi utläsa i nedanstående Figur 4.2: 
 

• Det skiljer 435 kronor mellan den billigaste affären, i mitt fall Lidl, och den dyraste 
affären ICA-Mathuset. Omräknat i procent blir det ca 47 % lägre genomsnittspris för 
varukorgen på Lidl än på ICA Mathuset.  

• Vid jämförelse mellan Lidl och näst dyraste affären ICA Nära skiljer det 415 kronor eller 
ca 45 % lägre genomsnittspris för varukorgen på Lidl än på ICA Nära.  

• Mellan Lidl och K-Marknad blir skillnaden 349 kronor eller 38 % lägre genomsnittspris 
för varukorgen på Lidl än på K-Marknad. 

•  Mellan Lidl och ICA Maxi skiljer det 311 kronor eller 34% lägre genomsnittspris för 
varukorgen på Lidl än på ICA Maxi.  

• Slutligen blir skillnaden mellan Lidl och Willys 153 kronor eller ca 17 % lägre 
genomsnittspris för varukorgen på Lidl än på Willys.  

 
Sammanfattningsvis kan vi se att det framkommer skillnader mellan den billigaste affären i mitt 
fall Lidl och de andra väletablerade butikerna. Det har visat sig att prisnivå mellan de olika 
butikerna betydligt skiljer åt, mellan 17 % - 47%.  
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Ronneby butikernas varukorg
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        Figur 4.2  Vad en varukorg kostar i de olika butikerna på den lokala marknaden  
 
4.2.1 Betydande prisskillnader inom samma varugrupp 
Eftersom jag delat upp varukorgen i sex olika varugrupper har jag gjort en jämförelse mellan de 
olika butikerna inom samma varugrupp. Det har framkommit att prisvariationer mellan de olika 
butikerna inom samma varugrupp kan vara betydande. (se bilaga 3) 
Inom varje varugrupp har Lidl varit den billigaste butiken och jämfört med den dyraste i 
respektive varugrupp har det framkommit följande: 
 

• Om vi tittar på varugruppen ”Mejeri, ägg & matfett” då kan vi se att det skiljer ca 72 kr 
eller ca 52 % mellan den billigaste affären Lidl och den dyraste ICA Mathuset. 

• I bröd, mjöl & gryn varugruppen är den dyraste affären ICA Nära Espehallen och det 
skiljer ca 70 kr , eller ca 86 % mellan Lidl och den. 

• I kött & fisk varugruppen har jag tittat på svenskt färskt kött och man kan se att priset 
mellan de två lågprisbutikerna skiljer inte så mycket, bara 4 kr. Samtidigt har de andra 
butikerna inte heller så stor prisskillnad sinsemellan. I den här varugruppen har ICA Maxi 
framstått som dyrast och det skiljer 106 kr mellan Lidl och den, eller 22 % dyrare på ICA 
Maxi än på Lidl. 

• I frukt och grönsaker varugruppen har det visat sig ICA Nära Espehallen som den dyraste 
butiken och skillnad mellan Lidl och den är ca 68 kr eller 74 %.  

• I speceri- varugruppen är ICA Mathuset den dyraste butiken och skillnad mellan den och 
den återigen billigaste butiken Lidl är ca 82 kr, eller hela 116 %. 

• I förbrukningsartiklar varugruppen är ICA Mathuset den dyraste butiker som skiljer ca 68 
kr eller ca 151 % jämfört med Lidl. 
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 4.2.2 Prisjämförelse mellan lågprisbutiker Lidl och Willys 
Lågpris är grundtanken bakom lågpriskedjornas affärsidé. Deras affärsidé är oftast kort och strikt 
formulerad: att erbjuda marknadens lägsta priser. På Willys beskriver de affärsidé på följande 
sätt: ”WiLLY:S ska tillhandahålla Sveriges billigaste matkasse. Lågpris och lågkostnadstanken 
är vår bärande affärsidé och ska återspegla sig i allt vi gör.”  Något liknande kan vi hitta hos 
Lidl : ”Vi är helt okomplicerade..... för vår affärsidé är helt enkelt enkel: vi köper in och säljer 
vidare med målsättningen att erbjuda våra kunder det dagliga behovet av varor med bästa kvalitet 
till förmånligaste pris.” 
 
Så hur är det egentligen? Enligt min prisundersökning har det visat sig att Lidl är den billigaste 
affären totalt och inom varje varugrupp. Den totala skillnaden mellan Lidl och Willys är ca 153 
kr eller ca 17 % lägre genomsnittspris för varukorgen på Lidl än på Willys. Enligt Axfoods 
definition ligger lågprishandeln 15-20 % lägre än traditionell handel och med denna definition är 
Willyskedjan ledande i Sverige. Frågan är dock om Willys kan profilera sig som ”Sveriges 
billigaste matkasse” nu när Lidl etablerat sig.  
 
4.2.3 Lågprisblocket versus det vanliga 
För att belysa hur stor prisskillnaden mellan lågprisbutikerna och de vanliga butikerna är på den 
lokala marknaden har jag jämfört medelvärdet mellan lågpriskategorin (Lidl och Willys) och de 
andra butikernas medelvärde (ICA Maxi, ICA Mathuset, ICA Nära Espehallen och K-Marknad).  
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Figur 4.3 Skillnad mellan lågprisbutikernas och de andra butikernas genomsnittspris 

 
Det har visat sig att skillnaden i genomsnitt är 301 kronor eller ca 30 % mellan lågprisblocket 
och det ”vanliga” blocket.  
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De ovannämnda prisskillnaderna mellan de olika butikerna samt de olika blocken tyder på att 
konkurrensen kan förväntas bli intensivare speciellt med tanke på att pris är vid sidan om 
bekvämlighet och varubredden, utan tvekan ett vinnande koncept i dagens dagligvaruhandel. 
 

4.3 Kartläggning av butikernas styrkor respektive svagheter 
Under min fältundersökning har jag vid sidan av prisundersökning tittat även på en hel del 
variabler som läge, lokal, sortiment bredd och djup, service, extra tjänster som postservice och 
spel, färdiglagad mat, miljöprofilering och kundkortssystem. Resultatet sammanställs i tabellen 
nedan. Med hjälp av dessa styrkor respektive svagheter kan ett företag arbeta fram 
konkurrensstrategier och på ett bättre och effektivare sätt bemöta sina konkurrenter. 
 
Tabell 2. De olika butikernas styrkor respektive svagheter 
 
Butik Styrkor Svagheter 
Lidl • Lågpriskedjans stordriftsfördelar och 

lång erfarenhet av lågtprissegment 
• Lågt pris 
• Egna varumärken 
• Bra läge  

 

• Smalt sortiment 
• Nya och ökända 

varumärken 
• Ej miljömärkta varor 
• Trist lokal 
• Dålig service 
 

Willys • Axfoods stordriftsfördelar 
• Lågt pris 
• Bra service 
• Bra sortiment & sortimentdjup3 
• Miljö/Krav/Ekologiskt märkta varor 
• Egna varumärken 
• Bra tillgänglighet både i rum (centralt 

läge) och tid (öppet varje dag) 

• Närheten till konkurrenter 
(K-Marknad och ICA 
Mathuset) 

ICA Maxi • ICA:s stordriftsfördelar och 
• dominans på den lokala marknaden 
• Bra sortiment & sortimentdjup med både 

daglig- och specialvaror 
• Bra service 
• Miljö/Krav/Ekologiskt märkta varor 
• Egna varumärken 
• Manuell charkdisk 
• Färdiglagad mat 
• Kundkortssystem 
• Postservice & svenska spel 
• Stor parkering & bra öppettider 

 
• Högt pris 

ICA Mathuset • ICA:s stordriftsfördelar 
• Bra läge (centralt) 
• Bra service 
• Manuell kött- & chark disk 
• Färdiglagad mat 
• Egna varumärken 

• Högt pris 
• Trång lokal 
• Finns ej olika 

prisvariationer 
• Närhet till konkurrenter 

(K-Marknad & Willys) 

3 Anger hur många varuvarianter som salu- eller lagerförs inom varje produktslag 

 34 

                                            



 

Konkurrensen i dagligvaruhandeln 
Zenja Stanic 

                
• Miljö/Krav/Ekologiskt märkta varor 
• Kundkortssystem 

 
ICA Nära 
Espehallen 

• ICA:s stordriftsfördelar 
• Bra läge för områdesboende 
• Bra service 
• Färdiglagad mat 
• Miljö/Krav/Ekologiskt märkta varor 
• Egna varumärken 
• Kundkortssystem 
• Postservice 

 
 

• Ej bra läge för övriga 
• Högt pris 
• Ej bra sortimentdjup  

K-Marknad • Konsumentföreningens ekonomiskt 
stabilitet 

• Bra läge (centralt) 
• Bra sortiment & sortimentdjup med både 

daglig- & specialvaror 
• Manuell charkdisk 
• Bra service 
• Kundkortssystem 
• Färdiglagad mat 
• Egna varumärken 
• Miljö/Ekologisk profil 

• Närhet till konkurrenter 
• ( Willys & ICA Mathuset) 
• Högt pris 

 
Figur 4.4  Kartläggning av konkurrenternas styrkor respektive svagheter 
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5 Analys 
 
I det här kapitlet kopplar jag empirin till den teori som jag sammanfattat i kapitel tre för att få 
svar på mina frågeställningar och i slutändan uppfylla uppsatsens syfte. 
Kapitlet har i stort samma huvudrubriker som den teoretiska referensramen för att underlätta 
läsningen och tydliggöra kopplingen mellan teori och analysdelen. 
 
 

5.1 Etableringsprocessen  
Då syftet med min studie är att titta på de lokala dagligvarubutikernas prisskillnader vid 
nyetablering av en lågpriskedja samt hur denna nyetablering kan påverka konkurrensen på den 
lokala marknaden vill jag börja med själva etableringsprocessen. Enligt Hamarqvist m fl (1991) 
måste ett företag vid etableringen att skaffa sig en position på den för företaget nya marknaden. 
Under etableringsprocessen kommer det nyetablerade företaget, i mitt fall den tyska 
lågpriskedjan Lidl, att bygga upp en kritisk massa av relationer till andra företag, institutioner 
och individer. Kundrelationerna är centrala men även relationer till konkurrenter, leverantörer 
och myndigheter måste beaktas.  
 
Under två år har Lidl kämpat för att ta sig in på den svenska markanden. De har kontaktat en hel 
del kommuner men stött på problem: i Ängelholm nekades etableringen för att trafiksäkerheten 
inte skulle äventyras, i Borås var det svårt att hitta lämpliga lägen, i Landskrona krävde 
politikerna att Lidl skulle göra en handelsutredning om etableringskonsekvenser. Listan är lång 
men det är inte bara politiker som försvarat Lidls etablering. En nykterhetsgrupp i Vetlanda ville 
hindra Lidl från att etablera sig i kommunen då de fruktade att Lidl skulle argumentera för en fri 
alkoholförsäljning här i Sverige. Även de lokala dagligvarubutikerna hade gjort sig hörda och 
skrev protestbrev. Enligt Hammarkvist i avsnittet 3.2 1 stöter ett företag på  ”antingen ett rejält 
”sug” från nätverket eller också ett hårt motstånd” i ett hårt strukturerat nätverk. Den tiden av 
kommunernas motstånd är dock förbi och Lidl har lyckats etablera sig runt om i Sverige. Deras 
etablering har välkomnats även av Konkurrensverket som vill främja nyetableringar på den 
svenska dagligvarumarknaden då de anser att  en ökad konkurrens kan minska matpriserna i 
Sverige och på så sätt gynna konsumenterna.  
 
Även Porter (1998) skriver om betydande etableringshinder som bland annat stordriftsfördelar, 
produktdifferentiering och statlig eller kommunal politik. Den svenska dagligvarubranschen 
domineras av tre rikstäckande block: ICA, Axfood och konsumentkooperationen som 
kännetecknas av stordriftsfördelar. Detta kan resultera antingen i en minskat antal nyetableringar 
då de potentiella etablerarna kan avskräckas eller att bara de med stordriftfördelar vågar 
nyetablera sig. Lidl är just exempel på en lågpriskedja som enligt Larsson och Wahlberg ( 2002) 
inte avskräckts av de etablerade aktörernas stordriftsfördelar utan arbetar själva med att bygga 
upp storskalfördelar på den svenska marknaden. De har byggt ett central lager i Halmstad och har 
redan öppnat 50-tals butiker runt om i Sverige. Deras planering är att bygga över 70-tals butiker 
runt om i landet. 
 
Produktdifferentiering innebär enligt Porter (1998) att de redan etablerade företagen har kända 
varumärken och kundlojaliteter beroende på att de varit etablerade under en längre tid vilket 
är ett hinder som ett företag som vill etablera sig, måste övervinna. De etablerade aktörerna på 
Ronneby marknaden erbjuder ett sortiment som består av så väl kända märkesvaror som egna  
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varumärken som konsumenterna känner till. Det kan ses som ett hinder för Lidl vars sortiment 
huvudsakligen består av egna varumärken, ökända för de svenska konsumenterna. 
 
5.1.1 Att bygga upp en position i nätverket 
När ett företag vill etablera sig på en ny marknad måste det bygga upp en position. Enligt figur 
3.4 i avsnittet 3.2.2 vill jag illustrera Lidls etableringsprocess på Ronneby marknaden: 
 
 
 
 

         Många Lidls etableringsstrategi 
Lidl anpassar inte sitt erbjudande men med 
 tiden ökar ändå antal kundrelationer p g a deras låga priser 

 
    Antal kund-   Efter –Lidl börjar anpassa sitt erbjudande 
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Figur 5.1 Lidls etableringsstrategi med avseende på antal kunder och erbjudandets anpassning 
 
Lidl har det så kallat hard-discount koncept som innebär väldigt låga priser och ett begränsat 
utbud. De har redan öppnat 50- tals butiker i Sverige och de alla ser ungefär likadana ut och har i 
stort sätt samma sortiment. Lidls etableringsstrategi lär vara det samma på Ronneby marknaden 
och därför har jag märkt deras etableringsstrategi i figuren 5.1 med pilen uppåt. Det innebär att 
vid nyetablering Lidl inte anpassar sitt utbud efter marknaden men med tiden förväntas det ändå 
att antalet konsumenter stiger. Det är dock troligt enligt min åsikt att Lidl i ett senare skede börjar 
anpassa sitt erbjudande under både konkurrenternas- och konsumenternastryck som visas med de 
röda pilarna. 

5.2 Kommer prisskillnaderna att öka prispressen på den lokala 
marknaden? 
Enligt min prisundersökning har det visat sig att prisskillnaden mellan den billigaste affären i 
mitt fall Lidl och de andra väletablerade butikerna betydligt skiljer åt, mellan 17 % - 47%. 
Dessutom har det framkommit att prisvariationer inom samma varugrupp mellan Lidl och de 
andra butikerna är också betydande, mellan 22%  i fisk och kött varugruppen upp till 151% i 
förbrukningsartiklar varugruppen (för mer detaljerad statistik se bilaga 3). Eftersom 
konkurrenternas priser är vid sidan av kundernas priskänslighet och produkternas självkostnad, 
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en av faktorer som påverkar prissättningen är det rimligt att tro att en nyetablering av en 
lågpriskedja på den lokala marknaden ökar prispressen och därmed får en priseffekt på hela 
marknaden speciellt när priserna så mycket skiljer åt som min prisunderökning visat.  

5.3 Att hålla och utveckla marknadspositioner 
När det nyetablerade företaget lyckas bygga upp ett tillräckligt antal kundrelationer och anser sig 
etablerat då gäller det att hitta strategier för att hålla och utveckla marknadspositioner. Att hålla 
och utveckla marknadspositioner, vill jag dock påpeka, är lika viktigt även för väletablerade 
företag då alla företag på marknaden kontinuerligt utsätts för hot som kommer från olika håll: 
konkurrenter, kunder, myndigheter etc. Med hjälp av Porters modell i avsnittet 3.2.3 som 
illustrerar de fem konkurrenskrafterna kan vi se hur dessa förhåller sig till varandra och utifrån 
det utforma lämpliga marknadsstrategier.  
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Figur 5.2 De fem konkurrenskrafterna  på den lokala dagligvarumarknaden 
 
5.3.1 (Ny)etableringshot 
Enligt Porter (1998) är etableringen en pådrivande faktor i en bransch då fler aktörer slås om en 
begränsad marknad vilket leder till ökad konkurrens. Etableringen kan ha betydande 
konsekvenser för branschstrukturen då det nyetablerade företaget kan ha resurser och kunskaper 
som skiljer det från redan etablerade företag. En nyetablering på hemmamarknaden av utländska 
företag som redan är etablerade i andra länder kan enligt Porter (1998), ha betydande 
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konsekvenser för branschstrukturen. Konkurrensen och strategierna på de olika geografiska 
marknaderna kan vara annorlunda och nyetablerarna kan se andra möjligheter att 
förändra/påverka branschstrukturen. 
 
Den tyska lågpriskedja Lidl har sett sina möjligheter på den svenska dagligvarumarknaden, 
speciellt i det s k hard-discount segmentetet. De har det största butiksnätet på lågprismarknaden  
och är ett av de mest framgångsrika livsmedelsföretagen inom detaljhandeln i Europa. De besitter 
både resurser och erfarenhet inom lågprissegmentet. 
 
Med tanke på hur dagligvarumarknaden i Ronneby ser ut kommer Lidl att konkurrera med 
butiker med stordriftsfördelar då dessa ägs av de dominerande aktörerna på den svenska  
dagligvarumarknaden, nämligen ICA, Axfood och Konsumentföreningen. Men själva Lidl har 
hittills lyckats bra med att bygga upp stordriftsfördelar på den svenska marknaden. De har ett 
stort lager i Halmstad och 50-tals butiker runt om i landet, så att det här inte har så stor betydelse 
som när det handlar om nyetablering av en liten butik.  
 
Nyetableringar framkallar dock motåtgärder beroende på hur riskabla branscher är som 
etableringsmål skriver Porter (1998). Risken för motåtgärder vid en nyetablering ökar om 
branschkoncentrationen är hög. Då Ronneby marknad är en liten marknad med en minskad 
befolkningsstillväxt (se bilaga 4) och hög branschkoncentration är det att förväntas att de redan 
etablerade aktörerna vidtar svarsåtgärder som jag illustrerat i figuren 5.2  med den röda pilen . 
När det gäller Axfood kan vi konstatera att de redan kommit med en viss svarsåtgärd då de 
etablerat Willys som en lågprisbutik. Dock när det gäller ICA som dominerar på den lokala 
marknaden och Konsumentföreningen är det fortfarande oklart om och på vilket sätt de tänker 
svara på Lidls etablering här i Ronneby. 
 
5.3.2 Substitutionshot 
Kampen om de pengar som svenskarna läger på mat och dryck står inte bara mellan alla butiker 
som säljer dagligvaror skriver Jansson i Supermarket (2003). Butikerna konkurrerar även med 
restauranger, snabbmatskedjor, caféer, pizzerior och dylikt. Mellan 1992-2002 ökade 
restaurangsektorns försäljning med 63 % medan försäljningen av livsmedel ökade under samma 
period med bara 22 %. Att köpa färdiglagad mat på restaurang kan sägas vara ett substitut och 
enligt Porter (1998) är hot från ett substitut en av de fem konkurrenskrafterna. Enligt en 
undersökning som Supermarket gjort i samarbete med Sifo väljer svenskarna allt oftare en måltid 
på restaurang eller något annat serveringsställe. På så sätt kan vi se denna trend som ett starkt hot 
gentemot dagligvaruhandeln.  
 
När det gäller den lokala dagligvaruhandeln anser jag att det finns ett högt konkurrenstryck från 
substitut d v s färdiglagat mat från de 45 olika matställen som restauranger, snabbmatskedjor, 
pizzerior, konditori mm. Å andra sidan har dagligvarubutikerna delvis svarat på det trycket 
genom att sälja färdiglagad mat som folk kan ta med sig hem eller till jobbet som exempelvis: 
grillad kyckling, klubbor, revbensspjäll och dylikt. En viss variant av färdiglagad mat kan hittas i 
alla undersökta butiker utom Lidl. Svarsåtgärden är dock fortfarande i så liten skala jämfört med 
butikerna i de större städer som erbjuder fler alternativ som bland annat lunchserveringar och 
snabbmat. Därför är det utifrån min syn, viktigt att aktörerna mer aktivt jobbar om de vill svara 
på den ökade konkurrensen från restauranger och dylikt. Speciellt med tanke på att detta kan vara 
en konkurrensfördel gentemot Lidl som inte har något liknande erbjudande, åtminstone i 
dagsläget.  
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5.3.3 Köparnas förhandlingsstyrka 
Enligt Porter (1998) är köparna en förutsättning för branschens överlevnad men samtidigt kan bli 
ett hot för dess existens. I situationer när köparna är många och aktörerna är få är köparnas 
förhandlingsstyrka stark. När köparna har en stark kraft då kan de påverka branschens lönsamhet. 
Då är det de som kan tvinga ner priserna, spela ut konkurrenterna mot varandra och kräva bättre 
kvalitet och service. 
 
När det gäller köparna i Ronneby anser jag att deras förhandlingsstyrka är starkt trots att det finns 
ett bra utbud av dagligvarubutiker. Att det kan vara så beror i stort på att de olika butikerna 
erbjuder ganska standardiserade och odifferentierade produkter trots att det handlar om olika 
butikskoncept. Det överensstämmer med Porter resonemang om att branscher med  
odifferentierade och standardiserade produkter är speciellt utsatta för köparnas hot. Det som 
skiljer de olika butikerna på den lokala marknaden åt är sortimentbredden och sortimentdjupet, 
det största sortimentet hittar man på ICA Maxi med ca 35 000 artiklar och det minsta på Lidl 
med ca 1000 artiklar. Köparna i Ronneby men även andra som kommer hit kan välja var, när och 
hur de kan handla så att de kan spela ut de olika butikerna mot varandra.  
 
Med utgångspunkt i en forskningsrapport från Handelns Utredningsinstitutet (2004) om 
konsumenternas inköpsmönster är det vanligt att hushållen använder flera dagligvarubutiker 
beroende på vad det är för inköp som ska göras. Det är vanligt att hushållen använder en eller två 
butiker för de huvudsakliga inköpen och ytterligare en eller två, eller kanske flera, för 
kompletterande inköp. I detta sammanhang kan jag tänka mig att ICA Maxi, Willys och  
K-Marknad används av en större del av befolkningen här för den största delen av inköpen med 
tanke på deras läge, storlek och sortiment. Om konsumenterna köper en större andel av mat i 
dessa butiker då spenderar de den större delen av sin inkomst på deras produkter som i sin tur 
leder till större priskänslighet. Ju mer köparna är priskänsliga desto mer ökar deras 
förhandlingsstyrka. Köparna har stor inflytande och kan förhandla om priser och kvalitet.   
Däremot är det ICA Mathuset, ICA Nära Espehallen och slutligen Lidl mer tänkbara för 
kompletteringsinköp av en större del av befolkningen. När det handlar om kompletteringsinköp 
spelar priset oftast inte så stor roll, köparna är mindre priskänsliga och dessa affärer kan hålla 
högre prisnivå. Detta kan vara en av förklaringar till ICA Mathusets och ICA Näras högsta 
genomsnittspris för varukorgen som visat sig i min prisundersökning. Detta resonemang vill jag 
dock inte applicera på lågprisbutikerna som Lidl. När det gäller Lidl ser de själva till att etablera 
sig i närheten av en större butik då de vet att på detta sätt de troligtvis kommer att dra köparna till 
sig till kompletteringsinköp. Köparna som väljer lågprisbutiker är priskänsliga så att deras 
förhandlingsstyrka ökar fast det handlar om kompletteringsinköp. 
 
Att minska köparnas förhandlingsstyrka har företag enligt Porter (1998), till förfogande 
omställningskostnader, så kallade switching costs. Både ICA och Kooperationen använder sig av 
kundkort och på detta sätt ”binder” kunderna till sig. Om kunden vill byta sin leverantör då 
medför det ”switching costs” som i sin tur minskar köparnas förhandlingsstyrka. 
 
5.3.4 Leverantörers förhandlingsstyrka 
Leverantörers förhandlingsstyrka bestäms enligt Porter (1998) av hur mäktiga 
leverantörerna är. Om leverantörer som en grupp domineras av få företag och är mer 
koncentrerade än företag de säljer till är de förhandlingsstarka. Som jag tidigare skrivit  
kännetecknas ICA, Axfood och konsumentföreningen av både den horisontella och vertikala 
integrationen. Med den vertikala integrationen menas integration av företag i alla distributionsled 
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från producenter via grossister och till sist detaljister. Verksamheten drivs i huvudsak i 
integrerade kedjor med centrala beslut när det gäller inköp, sortiment och prissättning.  
 
Utvecklingen mot egna varumärken har i sin tur påverkat leverantörer starkt. Enligt Jörgen 
Firman, VD i Dagligvaruleverantörernas förening i tidningen Butikstrender (2003) är det handeln 
som har makten. Handeln tar fram egna varumärken och är därmed inte längre bara kunder hos 
leverantörerna utan  konkurrerar samtidigt med leverantörernas produkter och sätter dessutom 
priset på både de egna och leverantörernas varor. 
 
Med koncentrationen inom handeln har dess aktörer växt sig större och starkare som i sin tur 
tvingat även leverantörerna växa via uppköp och fusioner. När det handlar om dessa stora  
leverantörer som exempelvis Jordbrukskooperationen4, Swedish Match5, Unilever6 är deras 
förhandlingsstyrka starkt men när det handlar om mindre leverantörer är det oftast svårt att hävda 
sig på marknaden. Som följd av detta och med tanke på de stora blockens dominans på Ronneby 
marknaden har de lokala leverantörerna inte starkt förhandlingsstyrka, utan snarare tvärtom, de 
stora leverantörerna och dagligvarukedjorna är de som har den. Då jag ser skillnad mellan större 
och mindre leverantörers förhandlingsstyrka vill jag komplettera Porters modell i figur 5.2  med 
den röda pilen som gäller de mindre och lokala leverantörerna.  
 
Hur situationen kommer att se ut när Lidl etablerar sig? Enligt min åsikt kan Lidls etablering ha 
följande betydelse för de mindre leverantörerna. Leverantörernas förhandlingsstyrka kommer 
ytterligare att försvagas då det kommer en ny butikskedja vars sortiment i stort består av egna 
varumärken, ca 85 %. Dessutom har Lidls varor lägre priser, enligt min prisundersökning mellan 
17- 47 % lägre genomsnittspris för varukorgen så att Lidls låga priser kommer att sätta prispress 
även på leverantörernas priser. 
 
5.3.5 Rivalitet inom branschen 
Den femte konkurrenskraften enligt Porter (1998) är rivalitet bland de nuvarande konkurrenterna, 
de etablerade företag i branschen. Den beror på flera faktorer såsom antalet konkurrenter, deras 
likheter/olikheter, styrkeförhållande, tillväxthastighet m m. Som jag skrivit i inledningen 
domineras enligt Konkurrensverket, den svenska marknaden av ett fåtal stora dagligvarukedjor  
och en relativt låg grad av konkurrens. Enligt Porter (1998) skapas det mer stabilitet i branschen 
om aktörerna inte är lika än tvärtom. Då menar han att större jämlikhet mellan aktörerna 
resulterar i att de blir mer benägna att konkurrera mot varandra och genom liknande resurser så 
att konkurrensen kan bli ganska tärande. Kampen mellan de olika blocken har blivit allt hårdare 
som följd av flera faktorer bland annat de olika butiksstrukturerna och friare etablering av de 
utländska aktörerna såsom Lidl. 
 
När det gäller rivaliteten på den lokala marknaden i Ronneby är det ICA som dominerar med sina 
4 butiker så att ICA har överläget jämfört med dess direkta konkurrenter Willys (Axfood) och K-
Marknad (Konsumentföreningen). Detta bidrar till att ICA butikernas rivalitetsgrad gentemot de 
andra konkurrenterna kan vara relativt lågt. Till skillnad från dem har enligt min åsikt, Willys 
och K-Marknad en hög rivalitetsgrad gentemot ICAs butiker och sinsemellan. Frågan är dock 
vad händer när Lidl etablerar sig?  

4 Jordbrukskooperationen dominerar marknaden när det gäller handeln med spannmål, foder och insatsvaror med 
en andel på ca 70 %. 
5 Swedish Match är ett unikt företag med ett komplett utbud av marknadsledande varumärken inom snus, tuggtobak, cigarrer och 
piptobak samt tändstickor och tändare. 
6 Unilever är en holländsk-brittisk koncern som tillverkar och marknadsför en lång rad välkända dagligvaror med stark ställning på 
den svenska marknaden 
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5.4 Porters generiska konkurrensstrategier 
I ovanstående avsnitt har jag med hjälp av Porters modell beskrivit de fem konkurrenskrafterna i 
dagligvaruhandeln. För att bemästra de ovannämnda fem konkurrenskrafter hänvisar Porter 
(1998) till tre generiska konkurrensstrategier, nämligen kostnadsöverlägsenhet, differentiering 
och fokusering. Målet med konkurrensstrategier att hitta den position där företag bäst kan 
försvara sig mot branschens konkurrenskrafter, att hitta konkurrensfördelar. 
 
Konkurrensfördelar är något som eftersträvas och för att uppnå dessa fördelar måste varje företag 
välja vilken typ av konkurrensfördelar vill uppnås samt i viken omfattning de vill uppnås. 
Men för att kunna göra det måste företag först ”lära känna” marknaden och sina konkurrenter. 
Företag måste få veta var det har sina konkurrenter och en konkurrentanalys är något som först 
måste göras. Enligt Kotler m fl (1999) består konkurrentanalysen av sex steg som jag beskrivit i 
avsnittet 3.4.  
 
Det första steget är att identifiera företagets konkurrenter. Enligt marknadssynsättet är 
konkurrenter alla som försöker tillfredställa samma kundbehov. Konkurrenterna är i så fall 
följande: de med samma butikskoncept/profil, de med olika butikskoncept/profil och sist de med 
substitutprodukter. Det som kan skiljas åt är rivalitetsgraden så att rivaliteten mellan butiker med 
liknande koncept/profil är högt medan rivaliteten gentemot butiker med olika koncept/profil är 
lägre/lågt. De stora butikerna konkurrerar i första hand med andra stora butiker, i andra hand med 
de mellanstora och i tredje hand med de små. Samma resonemang gäller även de andra 
grupperna. Till stora och mellanstora butiker åker människor föra att storhandla medan i de 
mindre/små butikerna görs kompletteringsinköp. Därmed kan konkurrensen på Ronneby 
marknaden främst tänkas ske mellan ICA Maxi och K-Marknad eftersom de har ett liknande 
utbud av både daglig- och specialvaror fast i betydligt mindre skala på K-Marknad så att den 
måste kämpa hårdare om konsumenterna än ICA Maxi. I andra hand konkurrerar de med den 
mellanstora Willys och i tredje hand kommer konkurrensen från/till de mindre/små butikerna. 
Enligt samma resonemang konkurrerar de andra mellanstora och små butikerna såsom Willys, 
ICA Mathuset, ICA Nära Espehallen mm i första hand med samma butikskoncept och i andra 
och tredje hand med de andra. Aven här är konkurrensen mellan dem av olika grad. Vid 
nyetablering av lågprisbutiken Lidl kommer konkurrensen att riktas även mot den och vice versa 
men eftersom det handlar om olika butikskoncept och segment blir konkurrensen inte lika stark 
mellan Lidl och butikerna med olika koncept/profil. Rivalitetsgraden kan tänkas bli högst mellan 
Willys och Lidl då bägge två tillhör lågprissegment vars kundkrets främst består av priskänsliga 
konsumenter.  Eftersom Willys har betydligt större sortiment och sortimentdjup och används till 
huvudinköp måste Lidl kämpa hårdare för att få sina marknadsandelar att växa.  
 
I konkurrentanalysens andra steg bör företag ta reda på konkurrenternas mål/syfte för att i nästa 
steg identifiera dess strategier. I min konkurrentanalys av den lokala marknaden kommer jag 
dock inte att gå genom dessa steg utan går direkt till steg fyra, nämligen kartläggning av 
konkurrenternas styrkor och svagheter. Det är just med hjälp av dess styrkor ett företag kan hitta 
sin specifika mix av konkurrensmedel så att det väljs framför någon annan konkurrent. Å andra 
sidan när det gäller svagheter bör ett företag jobba på dessa.  
 
Enligt Kotler m fl. (1999) kan ett företag med hjälp av de olika stegen skaffa sig information som 
behövs för att i nästa steg fem uppskatta konkurrenternas reaktionsmönster. Vissa företag brukar 
reagera väldigt starkt och snabbt medan andra inte alls eller inte tillräckligt starkt och snabbt. Att 
veta konkurrenternas reaktionsmönster leder till det sista steget, nämligen till insikt hur man bäst 
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skall attackera sina konkurrenter och försvara sin nuvarande position och/eller skaffa sig 
konkurrensfördelar. Vilka konkurrensstrategier kommer ett företag att använda sig av beror på 
bland annat vilka konkurrenter företag väljer att attackera: starka eller svaga konkurrenter; ”nära” 
eller ”avlägsna” konkurrenter; ”väluppförande” eller ”upplösande” konkurrenter. Kotler m 
fl.(1999) anser att skapa konkurrensfördelar innebär att erbjuda kunderna högre värde antingen 
genom låga/lägre priser eller hög/högre kvalitet än konkurrenternas. För att lyckas bättre än 
konkurrenterna föreslår Porter (1998) tre generiska konkurrensstrategier.  
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Figur 5.3 Konkurrensfördelar på den lokala marknaden med hjälp av Porters tre   generiska 
konkurrensstrategier 

 
Grundtanken med kostnadsöverlägsenhet är att ha lägre kostnader än konkurrenterna och därmed 
få ett övertag i sin bransch. Utifrån min studie har jag placerat här bara Willys fast det finns fler 
sådana lågpriskedjor på riksnivå. Men vad händer när en ny lågpriskedja etablerar sig på den 
lokala marknaden? En viktig faktor i den här strategin är en effektiv kostnadskontroll så att 
etablering av en ny lågpriskedja som Lidl ställer högre krav på Willys ledning att sköta en 
effektiv kostnadskontroll och hela tiden söker efter kostnadsreduktioner som exempelvis 
minskad servicenivå eller reklamkostnader för att kunna bibehålla dess lågkostnadsposition och 
marknadsandelar.  
 
Idag är Willys här i Ronneby den enda butiken i lågprissegmentet och därmed ledande inom det  
(det är den även på riksnivå med drygt 40 % av lågprishandeln). Vid nyetableringen blir 
förmodligen Lidls marknadsandel betydligt liten jämfört med Willys men om vi tänker oss den 
tillväxttakt med 50 % ökade marknadsandelar som Lidl haft under det första kvartalet i år runt 
om i Sverige enligt tidningen Butikstrender (2004) bör Willys överväga att t ex. minska sina 
priser ( den röda pilen neråt) och med den bredare sortiment som de har idag få behålla sin 
position. Detta speciellt med tanke på att Lidls etablering med den redan etablerade lågpriskedjan 
Willys kommer att stärka lågprissegment och därmed få konsumenterna att fundera över hur 
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mycket man ska betala för en vara. Vid jämförelse mellan lågprisblocket och det ”vanliga” 
blocket har det visat sig att skillnaden i genomsnitt är 301 kronor eller ca 30 % mellan 
lågprisblocket och det ”vanliga” blocket. När köparna märker dessa prisskillnader kommer deras 
förhandlingsstyrka att stärkas och de andra aktörerna inom det ”vanliga” blocket blir tvungna att 
se över sitt pris. Det har redan visat sig att matpriserna i vissa delar i landet är lägre beroende 
bland annat på tidiga satsningar på lågprisbutiker.  
 
Den andra strategin, differentiering syftar enligt Porter (1998) i första hand på företagets 
produkter/tjänster men den begränsas inte bara på det. Differentieringen kan baseras på olika 
dimensioner som exempelvis försäljningskanaler, marknadsföring, kundservice mm. Jag har 
placerat ICA Maxi och K-Marknad här då de erbjuder ett sortiment med både daglig- och 
specialvaror och på detta sätt differentierar sitt erbjudande och skapar kundlojalitet hos alla som 
prioriterar att samtidigt handla både daglig- och specialvaror. Ett annat segment där de kan 
differentiera sig är ännu bättre marknadsföring av miljö/krav/ekologiskt märkta varor som de 
redan har i sitt sortiment. Men vad händer när en ny lågpriskedja etablerar sig på den lokala 
marknaden? Då min prisundersökning visat att genomsnittspris för varukorgen mellan Lidl och 
ICA Maxi och K-Marknad ligger mellan 34 %  respektive 38 % lägre på Lidl då tror jag att dessa 
butiker blir med det ökade lågprissegmentet med Willys och Lidl, tvungna att minska sina priser 
och därmed flytta sina positioner i den röda pilens riktning. Det kan dock ha negativa effekter på 
deras differentieringsstrategi för att de måste minska på sina differentieringskostnader och på så 
sätt förlora den kundlojalitet som differentieringen medför. Å andra sidan kan de försöka 
differentiera sig inom flera/nya dimensioner och på så sätt stärka kundlojaliteten som inte alls är 
lätt med tanke på att differentieringskostnader i princip resulterar i högre priser.  
 
Den sista strategin enligt Porter (1998) innebär fokusering mot en viss kundgrupp, ett visst 
sortiment eller en geografisk marknad. Fokuseringsstrategi har två varianter, nämligen 
kostnadsfokusering och differentieringsfokusering. Dessa varianter har inslag av respektive två 
ovannämnda strategier men skillnaden är att företag fokuserar sig på att bättre och effektivare 
tillfredsställer en särskild målgrupp och inte hela marknaden. Här har jag placerat Lidl under 
kostnadsfokuseringsstrategi då den har fokus på att med sina låga priser tillfredställer den 
priskänsliga kundgruppen där priset spelar en stor roll. Det växande antalet lågprisbutiker har 
visat att det finns en efterfrågan på sådana butiker. Konkurrenstrycket från de andra aktörerna 
kan dock tvinga Lidl att se över sitt sortiment och/eller kundservice och mer anpassa till de 
svenska konsumenter som kräver mer än lågpriser. Därmed kommer Lidl troligtvist att flytta sin 
position lite mer mot differentieringsfokuseringsstrategi som visas med den röda pilen och 
försöker skapa mer kundvärde med t ex bättre service, breddare sortiment, miljömärkta produkter 
m m. Konsekvensen av detta blir en högre marknadsandel som visas med röda pilen uppåt.  
 
Under differentieringsfokuseringsstrategin har jag placerat ICA Nära Espehallen och ICA 
Mathuset då dessa riktar sig mot närmarknaden, främst närliggande bostadsområdena för dagliga 
inköp. Enligt min prisundersökning har dessa dock visat sig vara betydligt dyrare, 
genomsnittspris för varukorgen på ICA Mathuset är 47 % och på ICA Nära Espehallen 45 % 
högre än på Lidl. Konkurrenstrycket från både konkurrenter och konsumenter kommer enligt min 
åsikt att kräva prissänkning så att de flyttar sina positioner mot kostnadsfokuseringsstrategin som 
visas med den röda pilen.  
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6 Slutsats 
 
I detta avslutande kapitel presenterar jag de slutsatser som jag kommit fram till efter att med 
hjälp av den teoretiska referensramen ha analyserat mitt empiriska material. 
Dessutom presenterar jag mina egna tankar och åsikter kring konkurrens på en lokal 
dagligvarumarknad vid nyetablering av en lågpriskedja och ger några förslag till vidare studier. 
 
 
Avslutningsvis vill jag sammanfatta de svar jag kommit fram till följande frågor: Kommer 
nyetableringen av en lågpriskedja att öka prispressen på den lokala dagligvarumarknaden? Hur 
påverkar nyetableringen konkurrenskrafterna och vilka konkurrensstrategier kan vara lämpliga 
för aktörerna för att kunna möta konkurrensen? 
 
När ett nyetablerat företaget lyckas bygga upp ett tillräckligt antal kundrelationer och anser sig 
etablerat då gäller det att hitta strategier för att hålla och utveckla marknadspositioner. Att hålla 
och utveckla marknadspositioner, vill jag dock påpeka, är lika viktigt även för väletablerade 
företag då alla företag på marknaden kontinuerligt utsätts för hot som kommer från olika håll: 
konkurrenter, kunder, leverantörer, myndigheter etc Etableringen kan ha betydande konsekvenser 
för branschstrukturen då det nyetablerade företaget kan ha resurser och kunskaper som skiljer det 
från de redan etablerade företagen. 
 
Med tanke på hur dagligvarumarknaden i stort ser ut här i Sverige kommer ett nyetablerat företag 
att konkurrera antingen direkt eller indirekt med butiker med stordriftsfördelar då dessa ägs av de 
dominerande aktörerna på den svenska dagligvarumarknaden, nämligen ICA, Axfood och 
Konsumentföreningen. Det sätter större krav på nyetableraren att med hjälp av sitt strategival 
erhålla en rad möjliga typer av konkurrensfördelar som i stort rymmer inom Porters tre generiska 
konkurrensstrategier: kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Dessa kan 
egentligen reduceras till två grundläggande, nämligen kostnadsöverlägsenhet och differentiering 
då den tredje strategin, fokusering faktiskt består av dessa två varianter i en begränsad mål- eller 
geografisk marknad eller ett visst sortiment.  
 
Konkurrensfördelar kan antingen bottna i att det nyetablerade företaget har en relativt låg kostnad 
i förhållande till konkurrenterna och därmed mer utrymme till låga/lägre priser som oftast är 
fallet när det handlar om en lågprisbutik. Dess låga priser kommer att aktualisera en rad frågor 
hos konkurrenter, konsumenter och leverantörer. För det första får konsumenterna  
en anledning till att fundera över hur mycket man ska betala för en vara och för det andra tvingas 
konkurrenterna att se över sina kostnader och sitt pris. Köparnas förhandlingsstyrka stärks och de 
andra aktörerna i branschen blir tvungna att se över sitt pris. I sin tur kommer de att sätta press på 
sina leverantörer så att leverantörernas förhandlingsstyrka försvagas, speciellt när det handlar om 
de små/lokala leverantörerna. 
 
Den andra strategin, differentiering syftar i första hand på företagets produkter/tjänster men den 
begränsas inte bara på det. Differentieringen kan baseras på olika dimensioner som exempelvis 
försäljningskanaler, marknadsföring, kundservice mm. Men vad händer vid nyetablerandet av en 
ny lågprisbutik?  Då det mycket är troligt att lågprisbutikens priser är lägre, i vissa fall betydligt 
som min prismätning visat, blir de väletablerade butikerna tvungna att under konsumenternas 
press sänka sina priser. Det kan dock ha negativa effekter på deras differentieringsstrategi för att 
de måste minska på sina differentieringskostnader och på så sätt förlora den kundlojalitet som 
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differentieringen medför. Som följd av detta kan vi konsumenter bli tvungna att välja mellan 
ännu större uppsjö av odifferentierade och standardiserade produkter, acceptera sämre kvalitet 
eller service o s v. Om det händer då kommer prisbilden att spela ännu större roll. Å andra sidan 
kan företag försöka differentiera sig inom flera/nya dimensioner och på så sätt stärka 
kundlojaliteten som inte alls är lätt med tanke på att differentieringskostnader i princip resulterar 
i högre priser. 
 
Den tredje strategin, fokuseringsstrategin har två varianter, nämligen kostnadsfokusering och 
differentieringsfokusering. Dessa varianter har inslag av respektive två ovannämnda strategier 
men skillnaden är att företag fokuserar sig på att bättre och effektivare tillfredsställer en särskild 
målgrupp och inte hela marknaden. Det växande antalet lågprisbutiker har visat att det finns en 
efterfrågan på sådana butiker. En lågprisstrategi är i sig kostnadsfokuserad d v s att hålla 
kostnader låga så lång det går för att kunna erbjuda låga priser till den priskänsliga kundgruppen 
där priset spelar en stor roll. Konkurrenstrycket från de andra aktörerna samt konsumenternas 
preferenser i allmänhet kan dock tvinga den nyetablerade lågprisbutiken att se över sin strategi 
och med hjälp av något slags differentiering skapa konkurrensfördelar och/eller mer anpassa sitt 
erbjudande till de svenska konsumenternas preferenser som gäller mycket mer än lågpris. Å 
andra sidan i en ökad konkurrens måste även de aktörer som inte brukar använda sig av 
fokuseringsstrategin börja tänka flytta fram sina positioner mot den här strategin. 
 
Det finns många teorier om hur företag kan attrahera kunder så att företaget väljs framför någon 
konkurrent. För att nå ut till sin marknad använder företag sig av konkurrensmedlen som är 
detsamma som företagets totala marknadsföring. Det är upp till varje företag att hitta sin 
specifika mix av konkurrensmedel. Pris som konkurrensmedel kan vara ett snabbt verkande 
medel för att påverka efterfrågan men samtidigt är pris det mest riskfyllda verktyget.  
 
Pris är det som lågprisföretag främst använder sig av med det kan vissa sig otillräckligt på den 
svenska marknaden. Undersökningar av konsumenternas inköpsbeteende har visat att de flesta 
konsumenter väljer inte bara beroende på priset utan också tar hänsyn till bekvämlighet och 
varubredden. Inom dessa variabler finns det en rad andra faktorer såsom öppettid, läge, kvalitet, 
service, varumärkesidentitet m m som gör att konsumenter väljer en viss butik framför en annan 
för sina inköp. Det är just dessa faktorer som en nyetablerad lågpriskedja bör jobba på vid sidan 
av sitt lågpris för att etableringen lyckas och marknadsandelen växer. Jag tycker dock att det är 
rimligt att tro att en nyetablering av en lågpriskedja på en lokal marknad ökar prispressen och 
därmed får en priseffekt på hela marknaden speciellt när priserna så mycket skiljer åt , mellan  
17 % till 47 %, som min prisunderökning har visat. Konkurrensen intensifieras och 
konsumenternas förhandlingsstyrka ökas som gör att priserna pressas. Det återstår bara att se hur 
mycket. 
 
Därmed vill jag ge förslag till vidare forskning: att jämföra resultat av min prismätning med en 
ny prismätning efter en längre tidsperiod, t ex ett år, för att se hur prisutvecklingen har gått på 
den lokala marknaden. Dessutom skulle min studie kunna kompletteras med en utredning om 
konsumenternas inställning till nyetablering av en lågprisbutik. Kommer de att använda     
sin förhandlingsstyrka för att tvinga ner priserna, spela ut konkurrenterna mot varandra och kräva 
bättre kvalitet och service. 
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Bilaga 1: Rekommendationer för bättre prismätningar av Docent Mats Bergman, Uppsala 
universitet, i samarbete med Handelns Utredningsinstitut 
 
14 punkter för bättre prismätningar: 
 
Följande 9 punkter bör iakttas vid mätningar i enskilda butiker: 
 
1. Prismätningar av den allmänna prisnivån (dvs. inte bara på vissa utvalda produkter) 
i olika butiker bör göras på ett relativt stort antal varor. Vi föreslår 50 som ett 
minimum. 
 
2. Varornas priser bör vägas ihop på ett rimligt sätt. Ett bra sätt är att väga samman 
varorna utifrån SCBs varukorg för Konsumentprisindex (KPI), dvs. utifrån den 
faktiska genomsnittliga konsumtionen i Sverige. (Se Appendix.) Ett annat 
acceptabelt sätt är att använda Konsumentverkets varukorg för ett normalhushåll. 
 
3. Varor som svarar för en stor del av hushållens inköpskostnader bör hellre 
överrepresenteras än underrepresenteras i varuurvalet, men även mindre vanliga 
varor bör inkluderas. 
 
4. Varuurvalet bör inte kunna förutses av handlaren. Använd därför inte samma 
varuurval vid upprepade undersökningar och använd inte heller samma varukorg 
som upprepade gånger använts vid andra prismätningar. 
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5. Mät priset både för det ledande varumärket inom en viss varugrupp (t.ex. Kelloggs 
cornflakes eller Pripps Blå) och för det absolut billigaste inom varugruppen (t.ex. 
Blåvitts eller Eldorados cornflakes). Gör därefter separata beräkningar för priset av 
varukorgarna, en för ledande varumärken och en för absolut lägsta pris. 
(Varukorgen bör alltså innehålla 50+50 varor.)7 
 
6. Använd det faktiskt gällande priset, inklusive rabattkuponger som finns tillgängliga 
i butiken, istället för ”normalpris”. 
 
7. Var relativt generös med viktintervall och välj den förpackningsstorlek som ger 
lägst pris inom detta intervall. Exempelvis kan viktintervall för smör, margarin, 
frysta grönsaker och matolja vara 300-1000 g respektive ml, snarare än 3-400 g 
respektive ml. 
 
8. Mät helst priserna i varuurvalet vid samma tidpunkt. Någon dags skillnad kan ev. 
accepteras, men prisnivån kan påverkas av att andelen varor med extrapris varierar 
över veckan. 
 
9. Varuurvalet bör inte göras av någon av butikerna eller någon dem närstående. 
Urvalet bör göras innan någon av butikerna besöks – dvs. det bör inte göras på plats 
i en av butikerna. 
 
Dessutom bör följande punkt iakttas vid mätningar mellan kategorier av butiker: 
 
10. Vid jämförelser mellan t.ex. lågprisbutiker och vanliga butiker, mät priset i minst 5 
butiker i varje kategori och jämför sedan medelvärdet. 
 
Vid internationella prisjämförelser bör följande fyra punkter dessutom iakttas: 
 
11. Vid jämförelser mellan länder, mät priset i minst 5 butiker i varje land och jämför 
sedan medelvärdet. 
 
12. Gör jämförelsen mellan jämförbara regioner, t.ex. städer med ungefär lika många 
invånare. 
 
13. Välj varor som är lika representativa för båda länderna. Välj t.ex. inte inlagd sill 
(som är "representativ" bara i Sverige och några få ytterligare länder) eller 
mineralvatten (som konsumeras i andra kvantiteter i länder med sämre kranvatten 
än Sverige). 
 
14. Gör jämförelsen mellan jämförbara butiker, t.ex. allivsbutiker mot allivsbutiker 
eller stormarknader mot stormarknader. 
 

7  Att bara jämföra det absolut lägsta priset för en vara är ofta inte acceptabelt, pga. uppenbara 
kvalitetsskillnader. Exempel på varor med stora kvalitets- och prisskillnader kan vara frukt och grönt, kaffe, 
glass, diskmedel och rakblad, men detta kan givetvis uppfattas olika av olika konsumenter. 
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Bilaga 2- Varukorg som använts vid prisundersökning 
Förklaring:  

• Priser markerande med rött är specialpriser/erbjudande vid undersökningstillfället. 
• Inga rabattkuponger av en viss vara som jag tagit med i varukorgen påhittades i butiken. 
• Vid större/mindre förpackningar omräknades kilopris till det utvalda viktintervallet. 
• För vissa varor har jag medvetet tagit med det billigaste priset av den vara som 

påträffades vid undersökningstillfället då det annars kan förekomma stora prisskillnader  
            p g a olika varumärken, kvalitet och liknande.   

• För färskt kött har jag medvetet tagit med pris på det svenska köttet med tanke på de 
svenska konsumenternas preferenser. 

• Mängdrabatter tas inte hänsyn till. 
 
 
Varor indelade efter  Butik 1 Butik 2 Butik 3 Butik 4 Butik 5 Butik 6 

varugrupp Lidl Willys ICA Maxi ICA Mathuset 
ICA Nära  
Espehallen K-Marknad 

Mejeri, ägg & matfett       
Standard mjölk, 1l 5,99 6,85 6,9 7,75 7,5 6,8 
Filmjölk 3% 6,99 7,8 7,9 8,9 8,9 7,9 
Fruktyoghurt 1l 9,99 11,95 14,9 14,9 14,9 13,9 
Mjukost, 200gr 11,98 14,98 14,9 19,9 19,9 16,9 
Hårdost, 26-28 % 44,9 44,9 39,9 59,9 59 59,9 
Gräddfil, 0,5 l, 12% 9,98 12,4 12 13,9 13,9 15,1 
Smör, 0,5 kg 9,99 21,5 21,9 21,8 22,9 21,8 
Bordsmargarin, 400gr 12,15 12,3 15,9 15,5 12,5 15,5 
Hushållsmargarin 1kg 9 14,98 14,9 16,9 16,9 16,9 
Matolja 1l, billig. sort 8,95 9,9 14,9 19,9 23,9 19,9 
6-pack ägg 8,9 9,98 9,9 11,9 10,9 13,9 
Summa mejeri,ägg 
&matfett 

138,82 167,54 174 211,25 211,2 208,5 

Bröd, mjöl & gryn             
Vetemjöl 2kg 5,9 8,4 6,9 7,9 9,9 7,5 
Cornflakes 500 gr, bill. 7,86 17,75 14,9 26,9 15,9 16,9 
Vitformfranska 600-700gr 12,9 12,95 13,9 24,9 14,9 12,9 
Fullkornsbröd 600-700gr 5,99 17,9 14,5 16,7 19,9 18,8 
Längd/ kanelbulle 11,98 17,95 18,65 17,9 20,9 15,9 
Knäckebröd 400gr 9,25 11,98 6,9 9,9 15,9 14,9 
Spagetti, 1kg 5,79 6,48 6,5 10,9 9,9 9,9 
Makaroner 500gr 5,49 2,98 3,9 9,9 7,9 3,9 
Ris långkornig 2kg 15,98 16,95 23,9 25,9 35,9 24,9 
Summa bröd,mjöl & gryn 81,14 113,34 110,5 150,9 151,1 125,6 
Kött & fisk             
Fryst kyckling 1kg 22,49 17,98 19,9 21,9 28,9 18,9 
Nötfärs 1kg, svensk 48,9 49,9 49,9 49,9 55 69,9 
Grytbitar av nöt 1kg,sv. 78,85 68,5 79,9 69,9 69 59,9 
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Grytbitar av fläsk 1kg,sv. 52,71 52,5 57,9 49,9 55 49,9 
Fläskkotlett, skivad m 
ben  

51,5 53,9 69,9 44,9 69 74,9 

Falukorv 1kg 24,94 24,97 31,13 54 33,63 29,9 

Fläskfilé 1kg svensk   
120 120 129 149 109 

dansk fryst 
125 

Fiskpinnar av torsk 400gr 13,98 14,98 20,9 23,9 22,9 19,9 
Köttbullar frysta 1kg 32,9 29,95 65,8 49,9 49,9 59,9 
Hamburgare frysta 1kg 27,75 44,05 39,44 41,9 58,19 58,06 

Salami 200 gr 
15,35 

76,77:-/kg 
16,95 

   
31,8 

159:-/kg 
20 

10:-/100gr  
31,8 

159:-/kg 
19,8 

Summa kött & fisk 489,37 493,68 595,57 575,2 582,32 586,06 
Frukt & grönsaker           
Tomater 1kg 11,9 14,9 16,9 29,9 19,9 24,9 
Gurka 1kg 11,9 18,9 19,9 15 19,9 19,9 
Potatis 1kg 5,63 5,9 5,9 7,5 6,9 6,9 
Lök gul 1kg 6,9 6,9 8,9 9 7,9 7,9 
Isbergssallad 1kg 9,9 18,9 24,9 29 19,9 29,9 
Blomkål 1kg 9,9 19,9 28,9 19,9 39,9 19,9 
Bananer 1kg 9,9 13,9 14,9 12,9 14,9 12,9 
Äpple 1kg 14,9 11,9 14,9 11,9 14,9 14,9 
Apelsin 1kg 10,6 9,9 11,9 13,5 14,9 12,9 
Summa 91,53 121,1 147,1 148,1 159,1 150,1 
Specerier       
Kaffe 500gr, billi.sort 9,9 9,95 17,9 25,9 14,9 13,9 
Kakao 250 gr 13,9 15,9 19,9 22,9 22,9 21,9 
Te, portionspåsar 20 st 9,9 11,75 9,9 14,9 11,9 14,9 
Hallonsylt 400-500 gr 7,62 13,7 16,9 19,9 19,9 12,9 

Coca-cola 1,5 l 
6,59 
Cola 

12,8 13,9 15,9 14,9 15,9 

Saft, högkoncentr. 1l 9,99 17,75 17,9 22,9 20,9 25,9 
Öl 2,8 %, 6-pack 12,58 19,95 21,9 29,9 26,9 24,9 
Summa specerier 70,48 101,8 118,3 152,3 132,3 130,3 
Förbrukningsartiklar       
Diskmedel 1l, bill.sort 9,5 11,46 10,9 23,9 23,9 10,9 

Tvättmedel 1 kg 

16,76 
omräknat 

kilopris 

19,8 27,5 
billigaste 

kilopris 

39,87 
billigaste 

kilopris 

15,9 14,9 

Allrengöring 750 ml 8,99 20,9 17,9 19,9 25,9 22,9 
Toapapper 8-pack, bill. 9,99 19,9 26,9 29,9 29,9 16,9 
Summa förbruk.artiklar 45,24 72,06 83,2 113,57 95,6 65,6 
Summa, hela 
varukorgen 916,58 1069,52 1228,22 1351,82 1331,62 1266,16 
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Bilaga 3 – Prisvariationer mellan butikerna inom samma varugrupp 
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Bilaga 4 - Befolkningsförändring i Ronneby kommun 1992–2002  
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