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Sammanfattning 
Bakgrund: Dagligvaruhandelns utveckling i Sverige under de senaste åren karaktäriseras främst 
av konsolidering, internationalisering och branschglidningar. Handeln är aktuellt föremål för en 
omfattande mediadebatt beträffande bland annat matpriser, antal aktörer på den svenska 
dagligvarumarknaden och nya aktörers intresse. Vår uppmärksamhet har därigenom riktats mot 
dagligvaruhandelns utveckling och den rådande konkurrenssituationen för att skönja möjliga 
utvecklingar i framtidens konkurrens. 
Syfte: Syftet är att bidra med och diskutera framtida möjliga utvecklingar beträffande 
konkurrenssituationen på den svenska dagligvarumarknaden. Vi ämnar göra detta med bakgrund 
och analys av utvecklingen inom dagligvarubranschen under 1900-talet, med fokus på de senaste 
fem till tio åren, samt rådande konkurrenssituation. 
Genomförande: Undersökningen baseras på intervjuer med representanter från ICA, Coop, 
Axfood, BergendahlsGruppen och Dagligvaruleverantörernas Förbund. Artiklar och 
Konkurrensverkets rapporter har i form av sekundärdata kompletterat intervjumaterialet. 
Resultat: Fortsatta konkurrensförändringar inom svensk dagligvaruhandel kommer äga rum 
genom konsolidering, internationalisering, nya aktörer, branschblandningar och samarbeten över 
branscher. Dessa framtida utvecklingsvägar är inte uteslutande från varandra. Möjliga 
utvecklingar har även gemensamma drag då vi urskiljer att branschens framtida 
konkurrenssituation karaktäriseras av allt mer sammanknutna och flerdimensionella förhållanden 
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1. Introduktion 
I detta första kapitel av uppsatsen återges en bakgrund till ämnesvalet. En diskussion förs om 
ämnesområdets aktuella problem och en orientering görs kring dessa. Utifrån nämnda delar 
formuleras och presenteras vårt syfte. Med rubrikerna i nedanstående "bubbla" önskar vi 
väcka läsarens nyfikenhet såsom de fångade vår. 

1.1. Bakgrund 

Ovanstående rubriker är endast ett mindre urval av dem som har prytt löpsedlarna under 
hösten 2002. De senaste åren har det hänt mycket i dagligvaruhandeln och även i 
leverantörsledet. Internationaliserings- och konsolideringstakten i industrin1 har resulterat i 
färre antal leverantörer (Larsson & Wahlberg, 2002c). Enligt Konkurrensverkets rapport 
(2002a) svarar de tre stora handelsblocken; ICA, Coop och Axfood, idag för närmare 90 
procent av dagligvarubutikernas försäljning. Denna koncentrering i handeln uppdagas mycket 
i samband med att de stora aktörerna ytterligare förstärker sina positioner på marknaden 
genom samgåenden eller allianser med utländska aktörer i Norden och i Europa. Enligt 
Perkins (2001) startade denna konsolideringsutveckling ute i Europa och i Amerika i slutet av 
1980-talet och under 1990-talet då exempelvis amerikanska Wal-Mart etablerade sig i Europa, 
Tyskland och England genom förvärv. Författaren lyfter även fram att Wal-Mart, Carrefour, 
Tesco och Ahold är bland de företag som tillhör eliten i internationellt perspektiv och att 
dessa internationella jättar är på jakt efter ytterligare förvärv i Europa.   
 
Det är många förnyelser som skett inom dagligvaruhandeln, särskilt under de senaste åren. 
Sammantaget skönjs en vertikal integration mellan detaljist- och grossistledet, butikssortiment 
styrs centralt och de stora aktörerna investerar i utveckling av egna varumärken (Nykvist, 
2002). Dagligvaruhandeln karaktäriseras även av branschglidningar/-blandningar. En 

                                                 
1 Med industrin avses leverantörer och producenter till handeln. 

"Lågprisattacken" 

"Förändringens årtionde för dagligvaruhandeln" 

"Den nya lågprishandeln skakar om marknaden" 

"Coop sänker priserna på egna varumärken" "Maten är inte dyrare i Sverige" "Fler utländska kedjor kommer" 

"Kamp om makten i Ica" 

"Svenska matvarujättar nöjda med konkurrensen trots kritik"

"Etablering med hinder" 

"Nu börjar priskriget" 

"Rimi slopas till förmån för Netto" 

"Lägre matpriser är målet" 

"Lidl premiär i Finland" 

"Willys vill ha 15 nya butiker i Stockholm" "Tyskarnas talande tystnad" "Priset på maten inte allt" 

"Lagändring hjälper matjättar" "Rakt på sak: Släpp in konkurrenter" 

"Då ekonomin stagnerar får Lidl nya kunder" 

"Trög start för tysk matjätte" 

"Special: Bank & Finans - ICA och Coop, De nya utmanarna" 

"Icas definition av marknaden får EU att se rött" 

"ICA siktar på en tredjedel av Sveriges e-handel" "Skåning utmanar matjättarna" 

"Trögt för Axfood att växa i Norden" 

"Konkurrensen har ökat" 

"Axfood biter ifrån" 

"Färre matleverantörer men mer makt"  



Framtida konkurrens i svensk dagligvaruhandel 
 

2 

branschblandning är till exempel handelsföretagens investeringar i färdigmat. Denna mindre 
restaurangsatsning har lett till diskussion om definitionen av dagligvaruhandeln2, om den skall 
vidgas till att innefatta exempelvis enklare restauranger eller inte. Antalet lågpris- och 
trafikbutiker3 har också ökat i omfattning (Affärsvärlden, 2002). Vidare har ICA och Coop 
från välutvecklade kundkortssystem tagit steget in på bankmarknaden (Affärsvärlden, 2001). 
Nämnas bör dock att vid sidan av branschblandningar har en trend av utveckling och 
koncentration till kärnverksamheter gjort sig tydlig. Konkurrensverket (Rapport, 2000) har 
uppmärksammat att verksamheter som inte direkt kan hänföras till handelns kärnverksamhet 
har lagts ned och sålts till andra företag. Ett led i företagens interna koncentrationsprocess har 
enligt verket också varit att outsourca, helt eller delvis lägga ut vissa verksamheter till 
specialföretag, med vilka ingåtts särskilda samarbetsavtal.  
 
De tre stora aktörerna (ICA, Coop, Axfood) kritiseras, förutom den höga koncentrationen i 
handeln, för höga matpriser. Enligt egen utsago verkar de för lägre priser vilket dock 
motverkas till viss del av att de har generösa öppettider som leder till högre kostnader 
(Larsson, 2002a). Konkurrensverket hävdar, enligt Larsson (2002a), däremot att orsaken till 
att matpriserna i Sverige är 20 procent högre än i resten av EU framförallt är bristande 
konkurrens. Utmanare till de stora blocken finns. En ytterligare aktör på marknaden, 
familjeägda BergendahlsGruppen, innehar en betydande del av marknaden i södra Sverige 
och har nu öppnat butik i Stockholm (Englund, 2002a). För närvarande visar ett flertal 
utländska aktörer intresse för den svenska marknaden. Särskilt omtalat är tyska Lidls försök 
att komma in på den svenska marknaden och de etableringshinder företaget upplever (Larsson 
& Wahlberg, 2002a). Konkurrensverket pekar på EU-regler, såsom begränsade möjligheter 
till parallellimport och reglering av butikslägen som konkurrensbegränsande faktorer 
(Konkurrensverkets rapport, 2000). Enligt Larsson och Wahlberg (2002a) anser potentiella 
nya aktörer att de missgynnas av den kommunala politiken. Aktörerna hävdar att de ofta 
möter motstånd från lokala livsmedelshandlare samtidigt som de upplever svårigheter med att 
hitta butikslägen.  

1.2. Diskussion 

Drivkrafterna till den ökade konsoliderings- och internationaliseringstakten är många, men 
framförallt stordriftsfördelar och ökad konkurrens (Regeringens proposition, 1999/2000). 
Konkurrensverket hävdar dock att fastän konkurrensen mellan de stora aktörerna ökat, är den 
alldeles för begränsad för att det inte finns tillräckligt många aktörer på marknaden (Rapport, 
2000). Konkurrensverket liknar marknaden för dagligvaror vid en oligopolmarknad där endast 

                                                 
2 Till marknadens definition av dagligvaruhandel räknas enligt Konkurrensverket livsmedel, vissa kemisk-
tekniska varor, pappersvaror, tobak, tidningar och blommor. Med dagligvarubutiker avses butiker som har ett 
brett dagligvarusortiment och minst 50 procents livsmedelsförsäljning. Utöver dagligvaror har de flesta 
dagligvarubutikerna ett mer eller mindre omfattande sortiment av specialvaror, till exempel kläder, husgeråd och 
fritidsvaror (Rapport, 2002a). 
3 Service-/jourbutik som etableras i anslutning till bensinstation, exempel på sådan butik är Statoil ICA Express  
(Konkurrensverkets rapport, 2002b).  
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ett fåtal aktörer bestämmer priserna. Denna situation missgynnar konsumentvälfärden enligt 
Konkurrensverket (Rapport, 2000) då för höga matpriser i Sverige är ett faktum. Ett flertal 
gjorda undersökningar på matprisjämförelser i Europa har dock ifrågasatts. Den undersökning 
som gjorts av EU-kommissionen, vilken visar att prisnivån i Sverige är 20 procent högre än i 
resterande Europa, har enligt Rosengren (2002) många gånger underkänts. EUs statistikorgan, 
Eurostat, har gjort en annan undersökning. Rosengren (2002) menar att enligt den 
undersökningen är prisnivån i Sverige 13 procent högre än genomsnittet i EU, vilket dock 
försökts förklaras. Prisskillnaden har flera orsaker menar Svensk Dagligvaruhandel4 (SDH), 
bland dem finns den höga momssatsen i Sverige och höga arbetskraftskostnader. 
Förhållandevis till andra europeiska länder har Sverige få lågprisbutiker och skillnader i 
valutakurser är en ytterligare faktor. Det som blir kvar är en prisskillnad på cirka 5-7 procent 
(Rosengren, 2002).  
 
Jörgen Friman (intervju, 2002-11-22), VD på Dagligvaruleverantörernas Förbund5 (DLF), 
anser att det intressanta i diskussionen är vad prisskillnaden beror på. Han menar att det som 
bör utredas är om prisnivån beror på dålig konkurrens i handels- eller i leverantörsledet, 
logistiska problem på grund av landets yta eller om kostnadsnivån i Sverige totalt sett är högre 
än i resten av Europa. Peter Dettmann (intervju, 2002-11-19), VD på ICA Förbundet, och 
Stefan Kummås (intervju, 2002-11-20), ansvarig för strategiska frågor på Coop, anser att 
leverantörssidan bör bli granskad för sin prissättning såsom handelns prissättning blir 
granskad. Båda hänvisar till "matkronan", fördelningen av en krona (butikspriset på en vara) 
mellan fabrikant och handel. Enligt Dettmann och Kummås går cirka 60-65 procent av 
butikspriset på en vara till fabrikanterna och de två stora aktörerna ifrågasätter om 
producenterna gör vad de kan för att erbjuda bra konsumentpriser. Friman menar dock att det 
är självklart att fabrikanterna står för den större delen eftersom de tillverkar och utvecklar 
varan.  
 
De stora aktörernas svar på den rådande oenigheten mellan leverantörerna och dem själva är 
att de nu börjat investera mer i egna varumärken. ICA, Coop och Axfood har alla uttryckt att 
de kommer att öka andelen egna varumärken som nu är någonstans mellan 5-10 procent till 
cirka 15 procent. De menar att det till och med blir relativt lågt jämförelsevis med europeiska 
kedjor som har en andel på cirka 40 procent och lågpriskedjor, såsom tyska Lidl och Aldi, 
som har närmare 85-95 procent egna varumärken (intervjuer; Peter Dettmann, 2002-11-19, 
Stefan Kummås, 2002-11-20, Kenneth Wall, 2002-11-25). Satsningen på egna varumärken 
och den högre koncentrationen i handeln beror enligt Konkurrensverket (Rapport, 2002b) på 
att handeln sökt stärka sin position gentemot leverantörerna och mot andra internationella 
detaljhandelsföretag som kan vara intresserade av den svenska marknaden.    
 

                                                 
4 Branschorgan för dagligvaruhandeln och dagligvaruföretagen (Konkurrensverkets rapport, 2002b). 
5 En branschorganisation för tillverkare, importörer och säljbolag inom dagligvarubranschen (Jörgen Friman, 
intervju 2002-11-22). 
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Vid diskussion om de stora aktörernas storlek och matprisfrågan framför de att om de fick 
växa och bli större, både i Norden och i Europa, skulle de ytterligare kunna stärka sina 
förhandlingsstyrkor mot leverantörerna. Det tillsammans med satsningen på egna varumärken 
skulle leda till bättre matpriser (intervjuer; Peter Dettmann, 2002-11-19, Stefan Kummås, 
2002-11-20, Kenneth Wall, 2002-11-25). Frågan blir alltså om det är för få eller är för små 
aktörer på marknaden. Regeringen påstår, i sin proposition (1999/2000), att tendensen till 
denna ökade koncentration med ett fåtal stora aktörer kan motverkas genom en utvidgning av 
marknaden och tillträdet av nya aktörer. I propositionen belyses dock för- och nackdelar både 
av stordrift och nya aktörer. Regeringen anser att det många gånger kan ligga i konsumentens 
intresse att företagen växer och därmed får möjligheter att pressa kostnader och priser. I andra 
fall tycker regeringen att det är viktigt att nya företag, nya produkter och nya idéer inte skall 
hållas tillbaka av etablerade, dominerande företag på marknaden. Den rätta avvägningen 
mellan stordrift och förnyelse är svår, men regeringen menar att det kan uppnås om 
marknadens tyngdpunkt ligger i konsumentledet.  

1.3. Problemorientering 

Den livliga debatten om matpriser, antal aktörer på marknaden och förhållandet mellan 
leverantörer och handlare är teman som media lyfter fram. Dessa teman skapar för oss frågor 
kring förloppet av och drivkrafterna bakom internationaliseringsprocessen, 
konsolideringstakten och branschglidningarna. Vi riktar även uppmärksamhet mot hur 
konkurrenssituationen ser ut aktörerna emellan i handeln samt aktörerna gentemot 
leverantörer och nya aktörer. Dagligvaruhandelns utveckling hittills tillsammans med den 
rådande konkurrenssituationen utgör grund för hur konkurrensen på dagligvarumarknaden kan 
se ut framöver.  
 
Vår undersökning tar avstamp i dåtid och nutid för att leda oss till framtida 
utvecklingsmöjligheter för svensk dagligvaruhandel. I uppsatsens alla delar lyfts växelvis 
olika, kontrasterande synpunkter från handlare, leverantörer och konkurrensmyndigheter 
fram. Vi börjar med att försöka se utvecklingen i dagligvarubranschen under 1900-talet, med 
fokus på de senaste fem till tio årens förändringar, med hjälp av teorier om typer av 
strategiska förändringar. Tidsramen beträffande de senaste åren är ungefärlig och vald utifrån 
de avsevärda förändringar dagligvaruhandeln genomgått under perioden. Med 
dagligvarubranschens utveckling som bakgrund och fundament ämnar vi att återge en 
beskrivning av den nuvarande konkurrenssituationen med hjälp av teorier om konkurrens och 
samarbete. Utifrån dagligvarubranschens utveckling och konkurrensläge avser vi, genom att 
bygga vidare på dessa, att bidra med tänkbara framtidsbilder för den svenska 
dagligvaruhandeln. 
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1.4. Syfte 

Syftet är att bidra med och diskutera framtida möjliga utvecklingar beträffande 
konkurrenssituationen på den svenska dagligvarumarknaden. Vi ämnar göra detta med 
bakgrund och analys av: 
 

•  Utvecklingen inom dagligvarubranschen under 1900-talet, med fokus på de senaste 
fem till tio åren 

•  Rådande konkurrenssituation 

1.5. Avgränsningar 

Exempel på de internationella kedjornas genomförda förändringar och arbetssätt ges i 
anknytning till den svenska handelns utveckling. Vi avgränsar oss till att inte beskriva de 
internationella kedjornas utveckling såsom de svenska företagen beskrivs, då det inte är ett 
avgörande moment för uppfyllande av uppsatsens syfte.  
 
Vi avser inte heller att i större utsträckning beskriva de förändringar de tidigare enskilda 
företagen inom nuvarande Axfood genomfört. 

1.6. Disposition 

Hittills har vi försökt ge läsaren en bild av det som hänt och pågår i dagligvarubranschen. Vår 
avsikt är att informationen skall ge läsaren en fyllig och tydlig bakgrund, utifrån vilken han 
eller hon bättre skall kunna följa resterande delar av uppsatsen.  
 
Eftersom uppsatsen behandlar tre perioder; då-, nu- och framtid, tog vi oss tid att reflektera 
kring hur vi skulle presentera studien. Efter en tids överläggande beslutade vi oss för att föra 
samman teorier, empiri och analys i varje del. I kapitel 4 ”Dagligvarubranschens utveckling”, 
i kapitel 5 ”Nuvarande konkurrenssituation” och i kapitel 6 ”Dagligvarubranschens framtid” 
återges empiri, teorier och analys i ett växelspel. Vi följer inte ett mönster i presentationen av 
teorier, empiri och analys utan försöker istället vara konsekventa i samspelet mellan de olika 
delarna så att presentationen får en naturlig följd beroende på vad som behandlas. Det innebär 
att det i vissa avsnitt kan förekomma längre delar med teori eller empiri. Vi menar dock att 
det i dessa fall skulle vara svårare för läsaren att få behållning av resonemangen utan den 
längre delen empiri eller teori vilket på så sätt underlättar framställningen. Stor tyngd har 
dock lagts vid att läsaren skall kunna följa det som är teori, empiri och analys. Teorier 
används som verktyg för att diskutera kring empiri och göra en relevant analys. 
 
Vi anser att den valda presentationsformen möjliggör en mer dynamisk framställning av 
uppsatsen som ger en kontinuitet i läsningen som på annat sätt enligt oss inte skulle kunna 
nås. I annat fall hade teorin, empirin och analysen presenterats i tre delar vardera som vi anser 
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skulle kunna ge en svagare länk mellan delarna och vara mer komplicerad att följa. Det finns 
säkerligen möjligheter till överbryggningar som skulle kunna göras mellan varje del i varje 
kapitel. Vi är dock av åsikten att man kan bryta mot den traditionella framställningen av 
uppsatser, där teori och empiri åtskiljs i var sin del för att sedan sammankopplas i en ny del, 
analys, så länge läsaren kan följa förda resonemang.     

1.6.1. Läsanvisningar 

Uppsatsens något okonventionella upplägg inbjuder till en dynamisk och spännande läsning 
där teori samt empiri smälter samman i en analys för att kontinuerligt mynna ut i en ökad 
förståelse. Detta upplägg, med empiri, teori och analys i varje del, kräver mer än vanligtvis 
läsarens kontinuerliga uppmärksamhet. Det kanske finns den läsare som vill ta del av 
uppsatsen och våra reflektioner mer kortfattat men för bästa möjliga behållning föreslår vi att 
läsaren läser hela uppsatsen. Nedan ger vi först anvisningar till varje kapitel i uppsatsen. 
Därefter görs dock en beskrivning av en aning kortare väg genom uppsatsen. 
 
I nästa kapitel, metoden, återges vår syn på verklighet och kunskap och läsaren kan följa hur 
studien har genomförts. Därefter följer i kapitel 3 en branschbeskrivning där en presentation 
av olika butikstyper och de större svenska aktörerna i dagligvaruhandeln återges. Avsikten 
med branschbeskrivningen är att läsaren skall få en bakgrund och kunskap om hur de olika 
aktörernas organisation ser ut för att förstå dess olikheter i bland annat ägandeform och 
koncept. Med den bakgrunden kan läsaren enklare följa de resonemang som kommer att föras 
om företagens och branschens utveckling i kapitel 4 och även resterande kapitel i uppsatsen. 
Kunskapen om tidigare utveckling som inhämtats i kapitel 3 och 4 utgör grund för 
diskussioner i nästföljande del, kapitel 5, om nuvarande konkurrensläge. Tillsammans utgör 
de tidigare kapitlen 3, 4 och 5 bas för framtida möjliga utvecklingar som diskuteras i kapitel 
6. Således bygger diskussionerna i uppsatsen vidare på varandra och läsaren tar kontinuerligt 
med sig kunskapen från tidigare kapitel i den fortsatta läsningen. I det avslutande kapitel 7 
skildras våra reflektioner kring det som diskuterats under uppsatsen. 
 
För en snabbare väg genom uppsatsen kan läsaren i kapitel 4 gå direkt till 4.2.5. I detta avsnitt 
återges i en tabell (4.1) de olika företagens utveckling under de senaste åren samt vilket eller 
vilka företag som varit i spetsen för utvecklingen i ett nationellt perspektiv. I 4.3 beskrivs 
branschens utveckling i ett internationellt perspektiv och läsaren kan direkt gå till 4.4 för att få 
ett sammandrag av utvecklingen nationellt och internationellt. Vi rekommenderar dock 
läsaren att läsa hela kapitel 5 och 6. I kapitel 6 kan läsaren kort under 6.7 ta del av studiens 
resultat, framtida utvecklingsvägar för handeln. I kapitel 7 får läsaren en sammanfattning av 
våra reflektioner.   
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2. Metod 
I den här delen av uppsatsen beskrivs inledningsvis vårt förhållningssätt till verklighet och 
kunskap samt vetenskapliga synsätt. Dessa avsnitt förklarar de grundantaganden på vilka 
följande delar i uppsatsen baseras. Läsarens vetskap om våra antaganden underlättar på så sätt 
dennes läsning av kommande kapitel. Slutligen presenteras vårt praktiska tillvägagångssätt, 
genomförandet av intervjuer och insamlingen av annat empiriskt material om 
dagligvarubranschen. Avsikten med metodkapitlet är inte att strikt kategorisera vår 
undersökning utifrån olika ansatser och synsätt utan snarare, i ett växelspel mellan teoretiska 
referenser och egna resonemang, beskriva hur vi gått tillväga i arbetet med denna uppsats.  

2.1. Verklighet och kunskap 

Vetenskap är enligt Gummesson (1991) ett ständigt sökande, en resa där varje uppehåll är 
temporärt och kan betraktas som ett avstamp för nästa etapp. Resan tar sin början när en 
forskare angriper sitt studieområde via explicita eller implicita antaganden om världen och 
hur den kan undersökas. Vårt sökande har sitt ursprung i de förändringar som ägt rum i 
dagligvarubranschen vilket utgör kunskapsbas för vår förståelse av den rådande situationen 
och är utgångspunkten för att ge en bild av den framtida utvecklingen i branschen. Det faktum 
att vi rör oss kring flera tidpunkter avspeglas i delvis olika antaganden om verklighet och 
kunskap för respektive tidsförlopp. Med hjälp av Burrell och Morgans (1979) diskussion om 
vetenskap och verklighet beskrivs de antaganden och föreställningar som påverkar de olika 
delarna av vårt arbete och styr hanteringen av vårt problem. Vi återger nedan en presentation 
av begreppen ontologi och epistemologi och vidareutvecklar därefter vår syn på dessa i 
avsnitten om dåtid, nutid och framtid.  
 
I början av sin forskning ställs forskaren inför frågor av ontologisk karaktär. Ontologin kallas 
inom filosofin läran om hur världen är beskaffad. Ontologiska frågor handlar om individens 
förhållning till verkligheten och huruvida verkligheten är något objektivt som finns där ute, 
eller en subjektiv mental konstruktion (Burrell & Morgan, 1979). I denna uppsats beskrivs det 
studerade fenomenets verklighet i första hand genom de olika aktörernas subjektiva 
värderingar. Subjektiviteten uppstår dock enligt vår mening inte i så hög grad som resultat av 
den enskilde intervjuades uppfattning.  Snarare beror den i vår studie på den uppfattning som 
uppkommer av att den intervjuade representerar ett företag och förmedlar dess syn på 
verkligheten. Vi vill dock påpeka att graden av subjektivitet i de intervjuades utsagor varierar 
med de skeenden vi studerar, vilket vidareutvecklas under kommande rubriker "Dåtid", 
"Nutid" och "Framtid".  
 
Förenad med ontologin är epistemologin, läran om vad kunskap är och hur vi tillägnar oss 
den, "kunskap om kunskap" (Burrell & Morgan, 1979). Vad innebär det att veta och vad 
utmärker vetenskapligt kunnande? Våra antaganden om kunskap är främst besläktade med en 
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subjektiv syn då denna studie baseras på de intervjuades föreställningar om 
dagligvarubranschen och dess framtid. Burrell och Morgan (1979) menar att kunskap om 
sociala fenomen i en subjektiv syn uppnås med utgångspunkt i de individer som själva utgör 
del av fenomenet. I denna studie är som indikerats de intervjuade individerna som personer 
inga grundläggande kunskapskällor. Företag utgörs dock av individer och det är snarare 
företagens uppfattning förmedlad genom individer som bidrar till vårt inhämtande av 
kunskap.  

2.1.1. Dåtid 

Vår syn på den förgångna verkligheten i den här studien anser vi överensstämma med Burrell 
och Morgans (1979) beskrivning av en objektiv ontologisk syn. I denna syn är verkligheten 
given eftersom vi på sätt och vis sitter med "facit i hand". Det har sin grund i att de 
intervjuade aktörernas, årsredovisningars och pressens beskrivningar av historiska 
verkligheter till stor del är överensstämmande och kan ses som någon slags sanning de tagit 
till sig. Därför finner vi heller inte anledning till att i hög grad ifrågasätta denna. Det innebär 
dock inte i sig att vi anser att sanningsgraden ökar ju fler av de intervjuade som rapporterar 
samma mening om ett fenomen. Gadamer (1997) påpekar att vi inte måste leva oss in i någon 
annans subjektivitet för att kunna förstå. Istället menar han att vi förflyttar oss till de 
perspektiv som är avsedda för den uttryckta meningen vilket innebär att erkänna fenomenets 
giltighet såsom det beskrivs. På så sätt anser vi oss kunna skapa en förståelse för den 
förgångna verkligheten utifrån de intervjuades beskrivningar och den samstämmighet som 
råder bland dem.   
 
Vi når i viss utsträckning kunskap om det förflutna genom andra källor än från individerna 
som representanter för dagligvaruhandeln. Genom de intervjuade personerna får vi dock en 
överensstämmande men mer livfull skildring som inte hade kunnat erhållas på andra sätt. 
Kunskap som nås genom våra empiriska källor kan genom ovanstående sägas vara tämligen 
objektiv, vilket tycks förenligt med Burrell och Morgans (1979) resonemang om en mer 
"sann" typ av kunskap. Beträffande den teoretiska kunskapen för dåtiden, såsom för andra 
tidsförlopp, finns det inom det företagsekonomiska området enligt vår mening inte någon 
etablerad sanning eller kunskap som kan anses allmängiltig. Dock anser vi att den teori vi 
använder om strategisk förändring är tillämpbar för att strukturera upp dagligvaruhandelns 
utveckling.  

2.1.2. Nutid 

Den nuvarande utvecklingen håller på att konstrueras och ju längre mot framtiden vi rör oss ju 
mer osäkra och subjektiva kan uppfattningar om verkligheten sägas bli. Den rådande 
verkligheten påverkas enligt vår mening både av det som har hänt och det som kan komma att 
hända. Därför har den nuvarande verkligheten såsom den beskrivs av de intervjuade samt av 
tidningsartiklar både mer objektiva och subjektiva inslag. Nutida verklighet skapas till viss 
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del, i enlighet med Burrell och Morgans (1979) resonemang om en subjektiv verklighet, av 
aktörerna själva. Dock påverkas enligt vår mening den nutida situationen i dagligvaruhandeln 
huvudsakligen av den tidigare utvecklingen och vi kan därför se även nutida verklighet som 
tämligen objektiv.  
 
Kunskap genom empiriska data är till följd av ovanstående antaganden om verkligheten 
tämligen objektiv. Den teoretiska kunskap som används om den nuvarande situationen är 
liksom i dåtiden verktyg för att hantera en beskrivning av nutiden. Det vi inhämtar genom 
teorier om bland annat konkurrenssituation kan inte ses som någon sanning. Emellertid har 
bland annat Michael Porters (1980) beskrivning av de fem konkurrenskrafterna accepterats av 
många världen över. Lämpligheten i exempelvis denna teori har dock i hög utsträckning varit 
föremål för diskussion och kritik, främst på grund av dess statiska natur. Teorin om värdenätet 
av Barry Nalebuff och Adam Brandenburger (1996) är en sådan kritik mot, eller 
vidareutveckling av Porters teori.  

2.1.3. Framtid 

I denna uppsats har synen på branschens framtid sin grund i de intervjuade aktörernas 
subjektiva utsagor. Vår verklighetssyn om framtiden är därför främst subjektiv, vilket är 
förenligt med Burrell och Morgans (1979) diskussion om att verkligheten konstrueras av dem 
som utgör del av den. Enligt vår uppfattning tycks det naturligt att de olika företagens utsagor 
avviker från varandra eftersom framtiden är osäker. Vi menar att det avspeglas i att 
intervjupersonernas åsikter skiljer sig åt allt mer i frågor om framtiden och mer tenderar att 
fokusera på det egna företagets framtid.  
 
Utifrån våra antaganden om verkligheten håller framtiden på att konstrueras och kunskapen 
om den blir på så sätt framåtblickande. Våra teoretiska källor om samarbete och konkurrens 
för framtiden kan betraktas, som resonemangen i de tidigare tidsperspektiven, som redskap 
för att ge struktur åt diskussionen om framtiden.  

2.2. Hermeneutik 

Ovan har vår verklighets- och kunskapssyn i den här studien beskrivits som en blandning av 
objektiva och subjektiva antaganden. Gilje och Grimen (1992) menar att en objektiv syn på 
verklighet och kunskap är grunden i positivismen. Författarna beskriver vidare positivismen 
som en vetenskapssyn grundad inom naturvetenskaperna och baserad på att observationer och 
experiment måste vara repeterbara och oberoende av forskaren för att kunna vara giltiga.  
Inom samhällsvetenskaperna är enligt Gilje och Grimen (1992) hermeneutiken en ofta 
förekommande vetenskapssyn grundad på tolkning och förståelse av meningsfulla fenomen. 
Utgångspunkten i denna subjektiva förståelse är de individer som själva utgör del av 
fenomenet och deras beskrivningar av det (Gilje & Grimen, 1992). Då vi i denna studie ämnar 
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tolka och skapa förståelse för hur framtiden kan se ut inom svensk dagligvaruhandel anser vi 
denna metod framförallt överensstämma med den hermeneutiska.  
 
Hermeneutiken inom samhällsforskningen, till vilken företagsekonomi tillhör, handlar enligt 
Gilje och Grimen (1992) ofta om att analysera datamaterial bestående av handlingar, 
yttranden och dokument. På så sätt har vi i utredningsarbetet tolkat och skapat oss en 
förståelse av sådant som tidigare tolkats av andra. Med andra ord har vi genom att delvis 
bygga den empiriska basen på artiklar, intervjumaterial och dylikt förhållit oss till en värld 
som Gilje och Grimen (1992) menar är redan tolkad av de sociala aktörerna själva. Å ena 
sidan förhåller vi oss till en värld som är tolkad av andra samtidigt som vi bidrar med kunskap 
genom egna genomförda kvalitativa intervjuer. Denna handling, där vi som samhällsvetare 
bedriver forskning och rekonstruerar de sociala aktörernas tolkningar med hjälp av teoretiska 
begrepp, benämns enligt Gilje och Grimen (1992) dubbel hermeneutik. Vår avsikt är därför att 
utgå från de intervjuades beskrivningar, men att ta steget längre och komplettera dessa med 
tidningsartiklar och sedan sammanföra dem med teorier för att därefter ge vårt bidrag i form 
av en relevant analys.   

2.2.1. Förförståelse 

En bärande tanke inom hermeneutiken är enligt Gilje och Grimen (1992) att vi inte möter 
världen förutsättningslöst, utan att vi förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar. 
Bakgrundskunskaper kan ses som en nödvändighet för att förståelse överhuvudtaget skall vara 
möjlig. Om vi, uppsatsens författare, inte har några förkunskaper om teori inom 
strategiområdet eller om dagligvaruhandeln kan vi inte veta vad vi skall rikta vår 
uppmärksamhet mot och desto mindre blir vår förmåga att angripa det valda problemet. Vårt 
intresse grundade sig i den aktuella pressdebatten om dagligvaruhandeln och det var på så sätt 
undersökningen tog sin början. I detta utgångsläge besatt vi viss kunskap om strategiska 
förändringar, konkurrens- och samarbetsteorier men inga avsevärda kunskaper om 
dagligvaruhandeln.  
 
Gadamer (1997) menar i likhet med Gilje och Grimen (1992) att bakgrundskunskap är ett av 
hermeneutikens grundvillkor, men benämner den förförståelse. Det handlar enligt Gadamer 
(1997) om att vi förstår något med bakgrund av de förväntningar som skapas ur det 
sammanhang där vi befinner oss. Exempelvis kan det faktum att vi är universitetsstuderande 
göra att vi närmar oss det empiriska området ifråga med en viss akademisk förförståelse. 
Genom vår utbildning har vi tillägnat oss kunskaper och tolkningar av begrepp som successivt 
har påverkat det som kom att bli vår förförståelse för denna studie och förståelsen av 
strategiområdet som helhet. Sådana nämnda begrepp och språk menar Gilje och Grimen 
(1992) är en komponent i förförståelsen. Andra komponenter är personliga erfarenheter samt 
föreställningar om världen och vad som tas för givet. Vad gäller personliga erfarenheter har vi 
inga avsevärda sådana från dagligvarubranschen i form av till exempel arbetserfarenhet. 
Däremot kan andra föreställningar om dagligvarubranschen eller konkurrens och samarbete 
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ha påverkat vår bakgrundskunskap för studien. Om vi redan i utgångsläget avsåg att använda 
oss av vissa teorier till vårt empiriska område kan vi se det som ett fall där vi sluter oss till 
vissa föreställningar om ett fenomen. Således tror vi att framförallt begrepp och i viss mån 
föreställningar har format vår förförståelse, men vi är medvetna om att andra mer implicita 
eller omedvetna komponenter kan ha påverkat vår förförståelse och därmed vår tolkning.     

2.2.2. Tolkning och reflektion 

I fråga om tolkningsansatser i studier skiljs enligt Alvesson och Sköldberg (1994) vanligen 
mellan induktion och deduktion. Induktion utgår från empiriska fall för att fastställa att ett 
samband som funnits i dessa kan ses som en regel att tillämpa generellt på fler fall. Den 
deduktiva ansatsen utgår tvärtom från en generell regel, eller teori, för att kunna förklara ett 
fenomen i verkligheten. Det kan diskuteras i vilken utsträckning det teoretiska eller empiriska 
området styr genomförandet av denna studie. Vi ser inte dessa områden som skilda från 
varandra utan som en helhet och instämmer i Alvesson och Sköldbergs (1994) mening om att 
induktion och deduktion inte bör ses som de enda möjliga tolkningsansatserna. Författarna 
föreslår en annan möjlighet, abduktion, som innebär att ett fall tolkas med hjälp av ett 
övergripande teorimönster. De menar att tolkningen kan styrkas genom nya fall och allt 
eftersom det empiriska området utvidgas, justeras även det teoretiska mönstret. Metoden har 
alltså både deduktiva och induktiva inslag men innefattar även förståelse (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Vi ser att den växling mellan empiri och teori som i hög grad präglat vår 
studie främst är förenlig med en abduktiv tolkningsansats. Tolkningar av våra primära och 
sekundära källor har förenats, omtolkats och lett oss fram till nya frågeställningar. Med tiden 
har vårt teoretiska område justerats för att kunna göra rimliga och poängfulla tolkningar av de 
empiriska källorna.  
 
Ovanstående resonemang för oss vidare till Gilje och Grimens (1992) diskussion om den 
hermeneutiska tolkningsmetoden som en cirkel eller spiral. Den betecknar förhållandet mellan 
helhet och delar, samt mellan det som skall tolkas och den egna förförståelsen. Hur helheten 
tolkas är alltså beroende av hur delarna tolkas och vice versa, samt hur fenomenet tolkas är 
beroende av hur kontexten tolkas och omvänt. I enlighet med Alvesson och Sköldberg (1994) 
anser vi att det finns likheter mellan en abduktiv tolkningsansats och den hermeneutiska 
cirkeln, då de båda betonar tolkning och omtolkning mellan delar till en helhet. Gilje och 
Grimen (1992) påpekar att det inte finns någon väg ut ur den hermeneutiska cirkelns 
hänvisning till motiveringssammanhang, att en motivering av en tolkning alltid kan hänvisas 
till en annan tolkning. Det är dock enligt Kvale (1997) ingen oändlig process utan den upphör 
när forskaren kommit fram till en tämligen rimlig mening som är fri från motsägelser. Vi 
anser oss i denna uppsats ha rört oss i en hermeneutisk spiral som möjliggjort en med tiden 
större förståelse för konkurrens- och samarbetsfrågor i dagens och framtidens 
dagligvaruhandel. På så sätt kan vi sägas ha uppnått en rimlig mening och tolkning av 
situationen. Däremot kan vi inte avgöra denna förståelses betydelse för en framtida situation 
så trots uppsatsens avslutande rör vi oss i viss mån fortfarande i en hermeneutisk spiral. 
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2.3. Empirisk arbetsmetod 

I uppsatsen diskuteras och analyseras ofta branschen som helhet men då antalet aktörer är få 
behandlas även aktörerna var för sig. Då undersökningen omfattar näst intill alla företag i 
branschen, kan den ses som bred men med fokus på några olika aspekter. I uppsatsskrivandets 
inledande skede orienterade vi oss främst inom det empiriska fältet för att kunna koncentrera 
oss på några aspekter. I den pågående debatten om dagligvaruhandeln fann vi till en början 
höga matpriser och etableringen av utländska aktörer på den svenska marknaden som 
intressanta teman. Därefter uppmärksammade vi även internationalisering, konsolidering och 
branschglidningar vilket sammanlagt utgjorde en bra grund för vår studie.  
 
Befintliga artiklar utgjorde enligt Lekvall och Wahlbins (2001) definition sekundärdata, alltså 
information som redan finns tillgänglig för forskaren i dennes informationssökning. Det som 
framkom i tidningsartiklar berörde i hög grad den senaste tidens förändringar samt 
konkurrensfrågor. Av teoretiskt intresse för uppsatsen blev därigenom typer av strategisk 
förändring, konkurrens- och samarbetsstrategi för nutiden och inför framtiden. Intentionen var 
att komplettera dessa empiriska och även teoretiska sekundärkällor med primärdata, som 
Lekvall och Wahlbin (2001) beskriver som den data undersökaren själv producerar. Våra 
primärdata utgjordes av egna genomförda intervjuer med nyckelpersoner inom branschen. 
Beträffande företagens utvecklingar och händelser olika årtal har vi i vissa fall använt oss av 
sekundärdata i form av årsredovisningar från de fyra företagen. Denna information har varit 
kompletterande till de intervjuades beskrivningar av utvecklingar, händelser och förändringar 
av den anledningen att intervjupersonerna inte i alla avseenden erinrade sig vilket år något 
inträffade. Beroende på vad den intervjuade beskrivit och när företaget bildats har de 
återgivna händelserna från den senaste tioårsperioden sina utgångspunkter i olika år för de 
olika företagen. Ett exempel är utvecklingen av banktjänster. Den investeringen grundades i 
övergången från kundkort till betalkort vilken skedde 1995 i Coop men tidigare i ICA. I det 
fallet gick vi tillbaka till ICAs årsredovisning från 1993, även om utgångspunkter i tiden i 
övrigt är åren 1995-96 för att de intervjuade främst återgett händelser som tar sin början då.    

2.3.1. Urval av intervjupersoner 

Urvalet av företag till vår studie föll sig mycket naturligt. Vi var intresserade av att komma i 
kontakt med personer hos de tre stora aktörerna ICA, Coop och Axfood samt den mindre 
BergendahlsGruppen. Dessa fyra utgör tillsammans näst intill hela den svenska 
dagligvaruhandeln. Vår strävan gällande intervjupersoner på dessa företag var att nå högt 
uppsatta nyckelpersoner eftersom de är insatta i övergripande strategifrågor och förändringar. 
Vid uppringning till företagen kom vi så småningom i kontakt med relevanta personer som 
hade insyn i de frågor vi avsåg att behandla. Dessa personer var Peter Dettmann, VD på ICA 
Förbundet, Stefan Kummås, ansvarig för strategiska frågor på Coop Sverige, Kenneth Wall, 
presschef på Axfood samt Spiros Mylonopoulos, VD på BergendahlsGruppen. För att få en 
annan infallsvinkel på branschen än från de fyra aktörerna kontaktades 
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Dagligvaruleverantörernas Förbund, DLF. Denna organisation har kännedom om samt 
intresse av branschen och dess utveckling, vilket vi ansåg skulle kunna bidra till att ge oss en 
mer nyanserad beskrivning av den. I tidningsartiklar har det dessutom under senare tid 
diskuterats kring de stora aktörernas satsningar på egna varumärken och den höga 
koncentration av företag som präglar leverantörerna till dagligvaruhandeln. Därför ansåg vi 
att DLF som representant för leverantörerna var en intressant intervjukandidat och vi kom i 
kontakt med VDn Jörgen Friman.  
 
Alla de tillfrågade var intresserade av att medverka i en intervju. Enligt vår uppfattning beror 
det i hög grad på att antalet aktörer är få, alla ville bidra med sin syn och ingen ville utebli. 
Dessutom ansåg de genom sin medverkan kunna ta del av de andra aktörernas syn. I samband 
med den senaste tidens pressdebatt om dagligvaruhandeln har framförallt 
marknadsdefinitioner, matprisfrågor och konkurrens varit aktuella debattämnen. Således fann 
vi av intresse att ta del av Konkurrensverkets åsikter. I kontakt med personer där hänvisades 
vi att ta del av deras syn genom Konkurrensverkets rapporter om konkurrensen i Sverige. 

2.3.2. Intervjuer 

Vi har i uppsatsen använt oss av en kvalitativ metod genom att utföra intervjuer. Denna metod 
är enligt Lundahl och Skärvad (1999) väl förenlig med hermeneutiken då den är inriktad på 
tolkning och förståelse. Vårt mål har varit att uttolka och förstå hur aktörerna inom svensk 
dagligvaruhandel upplever sin situation och resonerar kring framtiden för att skildra den 
kommande tiden för branschen.     

Planering och genomförande 

Förberedelserna för intervjuerna grundade sig i en genomgång av samtida artiklar om 
dagligvarubranschen, företagsbeskrivningar samt en orientering inom de teoretiska områden 
som är av intresse för vår uppsats. Kvalitativa intervjuer har enligt Kvale (1997) som syfte att 
ge beskrivningar av olika aspekter av den intervjuades verklighet. Utifrån det och den 
information vi dittills tagit del av konstruerade vi en intervjuguide med detaljerade frågor 
inom ett antal områden vi funnit relevanta för vår uppsats. Läsaren återfinner intervjuguiden 
som bilaga och uppsatsens upplägg följer intervjuguiden. Det föll sig naturligt att behandla 
dåtida, nutida och framtida aspekter i den ordningen. Ett par dagar innan intervjutillfällena 
skickade vi intervjupersonerna ett underlag på de mer specifika teman vi avsåg att behandla 
under intervjuerna. Detta gjordes på grund av att de i viss mån skulle känna sig förberedda för 
situationen vilket i likhet med Lundahl och Skärvads (1999) resonemang kan ses som en 
öppenhet från vår sida som minskar risken för osäkerhet hos de intervjuade. De försågs inte 
med den mer detaljerade intervjuguiden med anledning av att vi ville nå spontana åsikter 
vilket i annat fall troligen inte varit möjligt.  
 
De genomförda intervjuerna karaktäriseras av en blandning av det Lundahl och Skärvad 
(1999) benämner strukturerade respektive ostrukturerade intervjuer. Våra halvstrukturerade 
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intervjuer kännetecknades av att vi i förväg fastställt målet med intervjun samt frågor, men 
utan begränsade svarsalternativ. De intervjuade tilläts att prata relativt fritt om sina 
uppfattningar om branschens framåtskridande, rådande konkurrens och möjliga 
utvecklingsvägar. Vi tror att det faktum att vi inledde intervjuerna med frågor om de senaste 
tio årens förändringar möjliggjorde en start där de intervjuade kände sig bekväma i situationen 
för att kunna föra ett tämligen öppet samtal. Därefter kunde vi successivt övergå till något mer 
känsliga ämnen om styrkor och svagheter, konkurrens och samarbeten. Om någon av de 
intervjuade kom ifrån ämnet ställde vi följdfrågor för att leda tillbaka denne till att besvara det 
vi avsett. Förenligt med Lundahl och Skärvads (1999) resonemang betecknar vi intervjuerna 
som semistandardiserade. Frågorna som centrerats kring teman var bestämda på förhand men 
behandlades i något olika ordning efter vad som föll sig naturligt. De följdfrågor som togs upp 
berodde i hög grad på den intervjuades tidigare svar. Vissa frågor utformades dessutom 
specifikt efter företaget eller intervjupersonen ifråga. Det sistnämnda syftar till att en del 
frågor omformulerades och lades till i intervjun med Jörgen Friman.    
 
Vår strävan var att genomföra personliga intervjuer med samtliga intervjupersoner. Det 
grundas på att vi anser att personliga möten ger båda parter ett intryck av och ett ansikte på 
den andra, vilket möjliggör en diskussion baserad på mänsklig interaktion. Fyra av 
intervjuerna ägde rum genom personliga möten och genomfördes i Stockholm. Den femte 
intervjun, som var med Bergendahls, skedde per telefon vilket avgjordes av avstånd och 
tidpunkt för intervjun. Eftersom denna intervju var den sista, kände vi oss invanda och 
bekväma i intervjusituationen. Det i kombination med intervjupersonens öppenhet gjorde att 
vi åstadkom en dynamisk och personlig telefonintervju.  
 
En av oss skötte intervjuandet vid alla tillfällen medan den andra antecknade, 
uppmärksammade intervjuaren på eventuellt missade frågor och kom i vissa fall med 
sluttillägg eller avslutande frågor. Vår åsikt är att detta möjliggjorde ett mer dynamiskt och 
flexibelt samtal än om vi båda under intervjuns hela gång hade fört en diskussion med den 
intervjuade. Två intervjuare kan enligt oss förvirra den intervjuade. Intervjuerna spelades med 
intervjupersonernas medgivande även in på band för att vi i efterhand skulle kunna gå tillbaka 
till och reflektera över svaren. Vi informerade även de intervjuade om hur bearbetningen av 
intervjuerna skulle fortlöpa. Ingen av intervjupersonerna önskade ta del av den utskrivna 
intervjun utan ville istället godkänna sina uttalanden på det sätt de skulle användas i 
uppsatsen.   

Bearbetning 

De inspelade intervjuerna skrevs ut med anteckningarna som stöd. Vårt val att skriva ut 
intervjuerna ordagrant grundade sig på en önskan att återge de intervjuade såsom de själva 
uttalat sig. På så sätt undvek vi att färga de intervjuades uppfattningar och värderingar med 
våra egna uttryck, och gjorde därigenom ingen tolkning av inspelade uttalanden i sig. De 
utskrivna intervjuerna är visserligen våra konstruktioner som enligt Kvale (1997) inte kan ses 
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som representationer av verkligheten. Däremot har vår strävan varit att använda dem som 
verktyg i tolkningsarbetet. I många frågor har vi uppfattat en samstämmighet bland de 
intervjuade medan åsikterna kontrasterar i andra frågor. I vissa mer känsliga frågor, såsom 
styrkor och svagheter i de andra företagen, har vi garanterat de intervjuade anonymitet och 
redogör därför för deras samlade syn. Vårt syfte är inte att peka ut någon av aktörerna utan att 
se på branschen och dess utveckling i helhet. En samlad syn har i de fallen underlättat vår 
bearbetning av svaren. När vi beslutat vilka delar av intervjuerna som skulle användas i 
uppsatsen skickades de till de intervjuade som gav sitt godkännande till användandet av 
utsagorna i detta skick.  
 
De intervjuades svar återges oftast sammantaget då de som sagt ofta hade likartad syn. Ibland 
återges de intervjuades synpunkter i citat. Citaten representerar då den förda diskussionen. I 
vissa fall har vi gjort ett val att citera de intervjuade med namn och ibland inte. Vi anser att 
det för läsaren ibland är viktigt att få veta vem som fört fram en viss åsikt, medan i andra 
avseenden när de intervjuade haft en samsyn blir citering med namn av mindre vikt. Under 
hela uppsatsen framställer vi dock oftast de intervjuades åsikter genom att skriva ”de 
intervjuade sade…”, ”aktörerna på den svenska marknaden…” eller ”de stora aktörerna…”, i 
det sistnämnda exemplet är inte Bergendahls åsikter inberäknade för att de inte 
överensstämmer med de andra. Bland dessa är inte synpunkter från Jörgen Friman, som 
representant för Dagligvaruleverantörernas Förbund, inberäknade. När hans utsagor tagits 
med har vi refererat till honom.   

2.4. Kritik 

I det här avsnittet är vår avsikt att föra fram de kritiska frågor vi ställt oss i samband med 
uppsatsarbetet. Först diskuteras sådan kritik som skulle kunna riktas mot vårt val av 
tillvägagångssätt i den empiriska undersökningen. Därefter behandlas den kritik som kan 
uppkomma som resultat av de källor vi använt. Denna kritik omfattar alla typer av källor och 
huruvida de kan ha påverkat vår studie på ett oönskat sätt.      

2.4.1. Metodkritik 

Vi som intervjuare har antagligen på något sätt påverkat respondenterna under intervjuerna. 
Vår strävan var emellertid att i största möjliga mån låta den intervjuade reflektera och tänka 
över vissa frågor samt inte lägga in egna värderingar eller betoningar på sätt som kunnat 
påverka den intervjuade. Användandet av bandspelare, samt högtalartelefon vid 
telefonintervju, är en annan faktor som vi i likhet med Kvale (1997) menar skulle kunna 
hämma den intervjuade i sina yttranden. För att inte försätta de intervjuade i situationer som 
de skulle kunna uppleva som obehagliga meddelade vi i samband med utskick av 
intervjuunderlaget vår avsikt att göra bandupptagningar av intervjuerna. Alla respondenter 
gav sitt medgivande till det, och vi anser att de inte skulle ha uttalat sig mer utförligt eller 
annorlunda om vi inte hade gjort bandinspelningar än när nu så var fallet. Eftersom en av 



Framtida konkurrens i svensk dagligvaruhandel 
 

16 

intervjuerna ägde rum per telefon kan vi i det fallet sägas ha missat aspekter som exempelvis 
kroppsspråk, som endast framkommer vid ett personligt möte. Vi tror dock inte att 
kroppsspråk skulle ha haft så stor inverkan på vår tolkning av intervjun i detta fall. Speciella 
tonfall eller röstlägen uppfattas likväl per telefon, även om vi förmodligen inte kan avgöra 
fullt ut vad en person avser med vissa betoningar. Att nedteckna och tyda personers tonläge 
och kroppsspråk kan enligt Kvale (1997) vara svårt eftersom människor uttrycker sig och 
uppfattar saker på olika sätt. Därför har vår avsikt varit att tolka innehållet i de intervjuades 
yttranden.  

2.4.2. Källkritik 

Våra primära data, de intervjuades åsikter, var som tidigare nämnts ofta relativt 
överensstämmande och presenteras således i uppsatsen som en samlad syn. Vi frågar oss 
huruvida denna samlade syn kan ses som en kritik mot vårt empiriska material och dess 
trovärdighet. I fråga om då- och i vissa avseenden nutid finner vi det dock naturligt att de 
intervjuades åsikter sammanfaller. Det förflutna kan de blicka tillbaka på och se vad som 
faktiskt har hänt. Det som sker för närvarande kan också betraktas likartat av aktörerna. 
Åsikterna var mer delade och subjektiva beträffande framtiden, som naturligtvis är osäker. Vi 
ser dock ingen motsättning i att använda de intervjuades subjektiva utsagor som främsta källor 
om den framtida situationen. Enligt vår hermeneutiska metod är det i vilket fall genom dem 
som själva är del i dagligvaruhandeln som vi når kunskap om den.    
 
Vi har genom uppsatsarbetet dessutom använt oss av sekundär data såsom ett flertal artiklar ur 
dags- och affärstidningar. Dessa var i uppsatsens inledande skede vår främsta 
inspirationskälla och var även till stor hjälp i utarbetandet av intervjuguiden. Med tiden har 
artiklar samt statistik använts som komplement till intervjuerna för att minska risken för 
alltför vinklad information i den empiriska undersökningen. Under arbetets gång har vi också 
använt årsredovisningar från de fyra företagen för att kontrollera vilka år händelser och 
utvecklingar som de intervjuade rapporterade om ägde rum. Även information från större 
internationella företags Internetsidor har använts som komplement och för att styrka de 
intervjuades beskrivningar. Konkurrensverkets rapporter har därutöver varit till hjälp i vår 
strävan att balansera olika intressenters synpunkter och ge oss en mer nyanserad bild av 
dagligvaruhandeln.  
 
De teoretiska referenser vi använt oss av i uppsatsen är teorier av etablerade forskare och 
författare. Det innebär inte att vi ser dem som de enda kunskapskällorna inom respektive 
område. Vi har dock valt att utgå från Melin och Hellgrens typer av strategisk förändring i 
kapitel 4. I kapitel 5 redogör vi för konkurrenssituationen utifrån Porters konkurrenskrafter 
och Nalebuff och Brandenburgers värdenät. Kapitel 6 bygger vidare på värdenätet samt 
behandlar konkurrens för framtiden med utgångspunkt i Hamel och Prahalads resonemang. I 
anslutning till teorierna diskuteras även en del av den kritik som framförts mot dem och även 
andra författare lyfts fram. De teorier vi främst utgår från används således som verktyg i vår 
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diskussion och avsikten är att strukturera resonemangen på ett tydligt sätt som förenklar 
läsningen av uppsatsen. 
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3. Branschbeskrivning 
Den här delen av uppsatsen skall ge läsaren en fyllig bakgrund till dagligvarubranschen och 
dess aktörer. Inledningsvis ges en kort beskrivning av skillnaderna företagen emellan och hur 
konkurrensen ser ut. Därefter återges dagligvaruhandelns olika butikskoncept och deras 
utveckling. Dessa konceptpresentationer skall tjäna som underlag för läsaren och möjliggöra 
en större tydlighet kring varje enskilt företags historia och utveckling. Sammantaget skall 
detta kapitel utgöra grund för och underlätta skapandet av förståelse i den fortsatta läsningen 
av uppsatsen.   

3.1. Bakgrund 

I organisatorisk uppbyggnad skönjer sig en skillnad i de tre stora handelsblocken ICA, Coop 
och Axfood. ICA beskrivs i Konkurrensverkets Rapport (2002b) som en frivillig kedja. Det 
beror på att ICA i butiksledet är en sammanslutning av helt eller delvis ägarmässigt 
självständiga företag. Konsumentkooperationen agerar genom konsumentföreningar varav de 
flesta överlåtit rörelsen till Coop Sverige AB, och Axfood har egna butiker men säljer också 
till delvis fristående kedjor. Koncentrationen i handeln sägs bero på plan- och bygglagen och 
kommunernas tillämpning av den vilket tillsammans blir hinder för nyetableringar. Utländska 
aktörer som lyckats etablera sig på den svenska marknaden har gjort det i samarbete med 
någon av de befintliga aktörerna. De tre blocken har under de senaste åren fått en ändrad 
struktur och inriktning vilket delvis beror på internationalisering och konsolidering. Royal 
Ahold från Holland är numera majoritetsägare i ICA, som även inlett ett samarbete med 
Dansk Supermarked som äger lågpriskedjan Netto. Kooperationen samarbetar med nordiska 
aktörer i Coop Norden och Axfood har ökat integreringen av parti- och detaljhandelsföretag 
samt etablerat sig i Finland. Dessa organisatoriska förändringar har resulterat i en ökad 
centralisering i beslutsfattandet. Beslut om exempelvis marknadsföring för enskilda butiker 
har förskjutits till en central funktion i handelsblocket. Centraliserat beslutsfattande kan ge 
effektivitetsfördelar genom att det kan bli enklare att genomföra en affärsidé, 
förhandlingsstyrkan gentemot leverantörerna kan öka etc. Det kan dock även leda till att 
enskilda butiker får svårare att påverka sortiment och marknadsföring, samtidigt som 
regionala leverantörer kan missgynnas då butikerna i mindre mån handlar från dem. Utöver de 
stora blocken finns även den mindre aktören BergendahlsGruppen som är ett familjeägt 
företag. Bergendahls har butiker i Sydsverige men har nyligen öppnat butik i Stockholm. 
Denna aktör har också genomgått en del förändringar i form av nyetableringar och förvärv. 
(Konkurrensverkets Rapport, 2002b)    
 
I tabell 3.1 från Konkurrensverkets rapport (2002b) visas antalet dagligvarubutiker inom de 
olika blocken samt blockens försäljning genom dagligvarubutiker. Av tabellen framgår att de 
tre blocken svarar för cirka 90 procent av dagligvarubutikernas försäljning. 
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Tabell 3.1 - Antalet dagligvarubutiker och omsättning. Fördelning  efter blocktillhörighet. År 2001 

 
 

Antal Andel i procent 
Försäljning i  

miljoner kr 
Andel i procent 

ICA 1 905 30,9 67 209 43,36 
Kooperationen 951 15,4 34 242 22,1 
Axfood 923 15,0 35 343 22,8 
Bergendahls 28 0,5 3 320 2,1 
Övriga butiker * 2 350 38,2 14 945 9,6 
Summa 6 157 100 155 059 100 

 
* I gruppen övriga butiker ingår större trafikbutiker och fristående dagligvarubutiker. 
  

Källa: Konkurrensverkets rapport 2002b, s.10  

 
Med den beskrivna generella bakgrunden om de olika företagen vill vi nu göra en presentation 
av olika butikstyper, av vilka några nämnts i inledningen till denna uppsats, avsnitt 1.1, samt i 
tabellen ovan. Denna presentation underlättar den vidare läsningen av 
företagsbeskrivningarna och de koncept respektive aktör erbjuder.     

3.2. Butikstyper  

Sedan 1970-talet har de tre blockens butiker ändrat utseende. Från att ha varit kritiserade för 
att vara för lika varandra har de utvecklat strategier som skiljer dem åt. I Konkurrensverkets 
rapport (2002b) beskrivs olika butikstyper som finns i Sverige. De olika butikstyperna är 
kategoriserade i stormarknader, närlivsbutiker och lågprisbutiker, främst för att kunderna skall 
veta vad de kan förvänta sig av varje koncept (Konkurrensverkets rapport, 2002b). I figur 3.1 
på nästa sida visas de olika koncepten i förhållande till sortiment och prisnivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 ICAs marknadsandel är omdiskuterad. Enligt Supermarket (nr. 5-6, s. 29, 2002) har ICA en marknadsandel på 
35,8 procent.   
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Figur 3.1 Butikskoncept i förhållande till sortiment, pris och service 

 

 
Källa: Konkurrensverkets rapport 2002b, s.14   

 
Supermarkets är dagligvarubutiker eller livsmedelsavdelningar i stormarknader med säljytor 
på cirka 400 kvadratmeter (i figuren ovan ingår supermarkets i stormarknader). 
Stormarknader är varuhus med minst 2500 kvadratmeter säljyta, brett sortiment och belägna 
externt från innerstaden. Stormarknadens försäljningsandel av dagligvarumarknaden har 
under 1970-2001 ökat till 10 procent från att ha varit 3 procent. En service-/jour-/närbutik är 
en mindre dagligvarubutik med begränsat, dock allsidigt sortiment, med högst 250 
kvadratmeter säljyta. Exempel på denna butiksform är Seven Eleven eller Pressbyrån (i 
figuren ovan ingår service-/jour-/närbutik i trafik-/närbutiker). Trafikbutiker kan liknas vid 
servicebutiker men det som skiljer dem åt är att trafikbutiker etableras i anslutning 
bensinstationsanläggningar. Service- och trafikbutiker har från ingen försäljningsandel i 
dagligvarumarknaden under 1970-talet uppnått en andel på 9 procent år 2001. Allivsbutiker är 
traditionella livsmedelsbutiker med allsidigt sortiment av dagligvaror med ett begränsat utbud 
av specialvaror. Denna butikstyp har tappat försäljningsandelar av dagligvarumarknaden, från 
att under 1970-talet ha haft en andel på 61 procent hade den år 2001 en andel på 51 procent. 
En speciallivsbutik är vanligen inriktad på ett varuområde, till exempel kött-, frukt- och 
fiskbutiker. Denna butiksform räknas inte som dagligvarubutik.  
 
Lågprisbutiker har ännu ingen etablerad definition. Kännetecken för denna butiksform är 
enklare inredning, begränsat sortiment av varor, näst intill ingen service och mestadels fasta, 
låga priser. En bit in på 1990-talet började detta butikskoncept få större omfattning i Sverige. 
ICA var först på lågprismarknaden genom att etablera RIMI-butiker. 
Konsumentkooperationen öppnade något år därefter lågprisbutiker under namnen Fakta och 
Prix (vilka inom Coop Sverige AB avvecklades under 2002 och inordnades i de Coopkoncept 
som ersätter tidigare butikskategorier), och Bergendahls öppnade Citygross. Under 1990 var 

x Specialbutik 

x Trafikbutik/närbutik 
x Allivsbutik 

x Lågprisbutik 

x Stormarknad 

Stort sortiment Begränsat sortiment 

Lågt pris 

Högt pris 
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Spar Inn, Exet, Willy´s Cash, LLs Livs, HP Storköp och Spar Livs de största butikerna inom 
lågpris. Dessa butiker hade till stor del Dagab som huvudleverantör, vilken idag är en del av 
Axfood. Axfood är det företag som omsättningsmässigt nått längst i detta segment, de har 
54,5 procent i andel av lågprismarknaden. Lågprisbutiker hade tillsammans under 2001 en 
försäljningsandel på 13 procent av dagligvarumarknaden.  (Konkurrensverkets rapport, 
2002b) 

3.3. ICA Ahold AB 

3.3.1. Historia  

ICA startades 1917 och syftet var att enskilda handlare med egna butiker skulle samarbeta om 
varuinköp från leverantörer. ICA Handlarna ges tillgång till de stordriftsfördelar som en 
integrerad detaljhandel når i form av gemensamma kostnadseffektiva inköp, med det egna 
företagets dynamik i form av möjlighet till egna initiativ och lokal anpassning 
(Årsredovisning ICA AB, 1998). År 1938 bildades ICA AB genom ett samarbete mellan 
inköpscentraler och två år senare bildades ICA Förbundet som är ICA-Handlarnas 
inköpsorganisation. Under 1960-talet passerade ICA konsumentkooperationens försäljningtal 
i detaljhandeln och blev marknadsledare. ICAs verksamhet koncentrerades under 1990-talet 
till dagligvaruhandel genom att företaget sålde av företag som BOB, Svea-Choklad, Lindex, 
Ellos och Duka-butikerna. År 1990 organiserades ICA i fyra huvudbolag under moderbolaget 
ICA Handlarnas AB och två år senare fördes verksamheten under moderbolaget till två bolag: 
ICA Partihandel och ICA Detaljhandel. Tre år därefter gick dessa bolag upp i moderbolaget, i 
en samlad koncern, ICA Handlarnas AB. ICA blev också under denna period delägare i 
norska Hakon Gruppen och introducerade lågpriskonceptet RIMI på den svenska marknaden. 
1998 gick ICA Handlarnas AB samman med Hakon Gruppen AS och bildade ICA AB. Denna 
strukturförändring innebar att ICA-köpmännen inte själva är ensamma ägare av sin 
inköpsorganisation. 1999 ingick ICA Handlarnas AB och Hakon Gruppen avtal med Statoil 
om ett gemensamt bolag för ägande och drift av 1500 bensinstationer i Sverige, Norge och 
Danmark. (Konkurrensverkets Rapport, 2002b) 

3.3.2. Organisation 

ICA-koncernens största förändring kom år 2000 då ICA AB övergick till holländska 
dagligvarukoncernen Royal Ahold och ICA Ahold AB bildades (Konkurrensverkets rapport, 
2002b). ICA Ahold AB är det marknadsledande företaget i Sverige med visionen att bli det 
ledande detaljhandelsföretaget i norra Europa. Företagets strategi är att vara en marknadsnära 
verksamhet som tillgodoser kundernas skiftande behov inom utvalda affärsområden. (ICA 
Ahold Verksamhet, 2001) I figur 3.2 nedan presenteras ICA Aholds organisation som följs av 
en beskrivning av ägarstrukturen och de olika verksamheterna. 
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Figur 3.2 ICAs organisation 

 

 

Källa: ICA Ahold AB Verksamhet 2001, s. 5, modifierad. 

 
ICA Ahold AB ägs till 30 procent av ICA Förbundet Invest AB, till 20 procent av norska 
Canica AS och till 50 procent av holländska Royal Ahold N.V. ICA Förbundet och ICA 
Förbundet Invest AB är en medlemsorganisation för Sveriges alla ICA- och Nettohandlare. 
Fram till år 2002 hade ICA Ahold RIMI som sitt lågpriskoncept, men RIMI 
avvecklas/konverteras under 2002-2003 till förmån för Netto och ICA Supermarket. 
(Sedenius, 2002) Canica är ett norskt investmentbolag som ägs av Stein Erik Hagen med 
familj. Royal Ahold är en världsledande livsmedelskedja med cirka 420 000 anställda. 
Bolaget driver verksamhet i USA, Latinamerika, Asien och Europa. ICA Ahold ansvarar för 
Royal Aholds verksamhet i norra Europa, Sverige, Norge, Danmark och de tre baltiska 
länderna och består av dotterbolagen (ICA Ahold Verksamhet, 2001):  
 

•  ICA Handlarnas AB, är den detaljhandels-, partihandels- och fastighetsverksamhet 
som stödjer de cirka 1850 ICA-butikerna i Sverige. Inom ICA Handlarnas AB finns 
fem olika butikskoncept. ICA Nära-butikerna är mindre kvartersbutiker eller 
lanthandlare som anpassar sitt sortiment efter kundkretsen, och många erbjuder extra 
tjänster i egenskap av ombud som apotek, systembolag eller post. ICA Kvantum 
erbjuder ett stort sortiment av dagligvaror och även husgeråd, CD-skivor, videofilmer, 
böcker och hygien- och kosmetikaprodukter. ICA Supermarket hamnar i 
storleksordning emellan de ovan nämnda. Butiken fungerar som inköpsställe för 
merparten av mat och dagligvaror. MAXI ICA stormarknad satsar på ett brett 
sortiment av livsmedel och specialvaruavdelningar med kläder, skor, böcker, 
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husgeråd, sportutrustning och trädgårdsartiklar. Netto är ett lågpriskoncept, i dessa 
butiker erbjuds ett begränsat sortiment av dagligvaror.    

•  Hakon Gruppen AS i Norge, innefattar butiksdrift av helägda butiker och stöd till 
franchisebutiker samt partihandel och fastighetsrörelse för de 1100 norska butikerna. 

•  ICA Baltic AB är den detaljhandelsverksamhet med 67 butiker som bedrivs i de tre 
baltiska länderna. 

•  Sedan 2000 säljer och utvecklar ICA Banken AB finansiella tjänster riktade till 
privatpersoner i Sverige.  

•  Etos AB är inriktade på skönhet och hälsa, öppnade sina första butiker i Sverige i 
februari 2002.      

•  ISO-ICA A/S driver tolv livsmedelsbutiker i Köpenhamn. 
•  Statoil Detaljhandel Skandinavia AS (ICA Express) är ett självständigt bolag, till lika 

delar ägt av ICA Ahold och Statoil. Verksamheten omfattar grossiströrelse, drift av 
stationer och stöd till icke helägda stationer. Statoil detaljhandel bedriver 1500 
bensinstationer i Skandinavien. 

•  Netto Marknad AB driver sedan maj 2002 lågprisbutiker. Det är ett joint venture med 
Dansk Supermarked som har sitt säte i Sydsverige. 

•  ICA Direkt är en mindre verksamhet som erbjuder e-handel. ICA har valt att behålla 
denna verksamhet eftersom de hoppas på en ökning av den trots att andra aktörer på 
marknaden avvecklat e-handeln.   

3.4. Coop   

3.4.1. Historia 

Konsumentkooperationens och KFs historia går långt bak i tiden. Redan under 1800-talet 
fanns ett stort antal föreningar i samverkan. Den första kooperativa föreningen i Sverige 
startades 1850 (Kooperativa Förbundets Verksamhet, 2001). År 1950 fanns ungefär 800 
konsumentföreningar som var anslutna till KF med ungefär 7500 butiker och 900 000 
medlemmar. Konsumentkooperationen ägde på den tiden genom KF en omfattande industri 
inom olika produktområden som margarin, matolja, choklad, glass, bildäck, porslin med mera. 
Denna industriverksamhet är dock inte kvar i KFs ägo längre. Under 1970- och 1980-talen 
minskade antalet föreningar och butiker genom sammanslagningar och inriktningen mot 
verksamhet utan industri framskred. KF-koncernen har under 1990-talet omvandlats från ett 
konglemerat till ett detaljhandelsföretag med primärt fokus på dagligvaror. År 1992 startade 
Kooperativa Detaljhandelsgruppen (KDAB) som marknadsförde dagligvaror i sex olika 
koncept: traditionella Konsum, Domus varuhus, Obs! Stormarknader, service-/jour-
/trafikbutiker under namnet Servus, mindre bostadsområdesbutiker under Närköp och 
lågprisbutikerna Fakta. Under 1993-94 samordnades KFs storköksverksamhet med Dagabs 
Servera i R&S, dock sålde KF sin andel till Dagab senare. Ytterligare industriverksamhet 
inom livsmedelsområdet avyttrades och detaljhandelsverksamheten inom dagligvaror 
organiserades i Gröna Konsum (butiker med brett sortiment), Obs! (stormarknader med brett 
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sortiment av dagligvaror och specialvaror som driver lågprislinje), B&W (stormarknader med 
fokus på färska, fräscha produkter), Robin Hood (stormarknad som till ytan är liten), Fakta 
(lågpriskoncept) och Prix (lågpriskoncept). Hösten 1999 etablerades konceptet Coop Forum. 
Butiken påminner om gammaldags marknadsplatser med ett mattorg i mitten och 
specialvaruområden runt om. (Konkurrensverkets rapport, 2002b) 

3.4.2. Organisation 

Idag är KF centralorganisation för 67 konsumentföreningar i Sverige och antalet medlemmar i 
föreningarna är cirka 2,7 miljoner (Konkurrensverkets rapport, 2002b). KF är ägare till 
KappAhl, KF Media och KF Fastigheter. Kooperationen är intresseägare i Coop Elektro och 
Coop Norden, och tillsammans med Skandia och Telia är de även intresseägare i Coop Bank 
som startades 2002, organisationsstrukturen illustreras i figur 3.4. Konsumentkooperationens 
kärnverksamhet, dagligvaruhandeln, överläts under 2001 till Coop Norden och dess svenska 
dotterbolag Coop Sverige. I samband med denna omstrukturering fick KF en förändrad roll. 
KFs främsta tre uppdrag är förbundsuppdraget, ägaruppdraget och 
affärsutvecklingsuppdraget, med den gemensamma uppgiften att maximera medlemsnyttan. 
Förbundsuppdraget gäller att vara konsumentföreningarnas gemensamma förbund och 
företräda konsumentkooperationens intressen i olika samhällsorgan. Ägaruppdraget innefattar 
framförallt ägarskapet på 42 procent i Coop Norden och främjandet av denna verksamhet. 
Med affärsutvecklingsuppdraget har KF en uppgift i att utveckla mervärden som kompletterar 
dagligvaruverksamhetens butiker och stormarknader. (Kooperativa Förbundets Verksamhet, 
2001)  
 

Figur 3.3 KFs organisation 

 
Källa:Kooperativa Förbundets Verksamhet 2001, s. 20 
 
Under 2001 bildades Coop Norden av konsumentkooperationerna KF, norska Coop NKL och 
danska FDB för att utveckla en nordisk koncern för dagligvaruhandel. Därigenom blev Coop 
Norden det största dagligvaruföretaget i Norden med visionen att bli Nordens mest innovativa 
detaljhandelsföretag, med en tydlig konsumentkooperativ identitet. (Kooperativa Förbundets 
Verksamhet, 2001) Coop Norden är moderbolag i koncernen, med dotterbolagen Coop 
Sverige, Coop Norge och Coop Danmark, vilket framgår i figur 3.4 på nästa sida.  
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Figur 3.4 Coop Nordens organisation 

 

 
Källa:Kooperativa Förbundets Verksamhet 2001, s. 21 

 
Som en del av Coop Norden är visionen att Coop Sverige skall vara Sveriges ledande och 
mest innovativa detaljhandelsverksamhet. Bildandet av varumärket Coop har koncentrerat och 
samlat de tidigare butikskoncepten under två fokus; Coop Forum med 43 butiker som är 
stormarknader (hypermarkets) och Coop Konsum med 385 butiker som är livsmedelsbutiker 
(supermarkets). (Kooperativa Förbundets Verksamhet, 2001) 

3.5. Tredje blocket 

Under beteckningen tredje blocket, självständiga företag och flerbutiksföretag, har andra 
grupperingar än ICA och konsumentkooperationen inom dagligvaruhandeln ägt rum. I början 
av 1970-talet var Vivo, NK/Turitzkoncernen, Tempo/Åhléns och Favörkedjan de största 
företagen inom detta block. Inom blocket fanns även mindre, lokala flerbutiksföretag och 
grossistföretag bland annat organiserade i ASK-bolagen och SAKO. År 1973 bildade vissa 
grossister ASK-bolaget Dagab i syfte att skapa en rikstäckande distribution. Därutöver satsade 
Dagab på dels detaljhandelsetablering i samarbete med Vivo- och Favörkedjorna och dels 
storkökssektorn. I början av 1980-talet bildade Vivo- och Favörbutikernas organisationer 
Vivo/Favörförbund. Samtidigt bildades en koncern med J S Saba (tidigare NK/Åhléns) och 
Axel Johnson AB som största ägare. Under koncernen fanns butikerna Tempo/Åhléns, B&W 
Stormarknad och Nu Hemköp, grossistföretagen Dagab, Saba Trading och Detaljinvest. 
Nämnda kedjor och grupper samlades sedan under namnet D-gruppen och Detaljinvest blev 
majoritetsägare. År 1990 bildades D-Gruppen AB genom samgåendet mellan Detaljinvest och 
Vivo-Favör. I slutet av 1990-talet gick Dagab och D-Gruppen AB samman och bildade D&D 
Dagligvaror AB, till lika ägt av Axel Johnson AB och D-Gruppen. Axel Johnsons företag 
Hemköpskedjan AB börsintroducerades och gick samman med D&D Dagligvaror som 
ombildades till Axfood AB under år 2000. I samband med samgåendet köptes Spar Sverige, 
Spar Inn Snabbgross och delar av Spar Finland. (Konkurrensverkets rapport, 2002b)   
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3.5.1. Axfood AB  

Axfoods affärsidé är att skapa framgångsrika matbutikskedjor, helägda eller i franchiseform. 
Axfood vill vara utmanaren på den nordiska dagligvarumarknaden genom tydliga och unika 
kunderbjudanden. Axfoods Norden-strategi är att fram till 2005 ha etablerat en stark 
marknadsställning i respektive nordiskt land. Verksamheten bedrivs i Sverige, samt i Finland 
genom dotterbolaget Spar Finland. I Sverige finns Dagab, Axfood Närlivs och de helägda 
butikskedjorna Willys och Hemköpskedjan. Axfoodkoncernen har genom butikskoncepten 
Spar, med fokus på färskvaror, och Tempo, minimarkets, ett samarbete i form av franchise 
med den privata handeln i Sverige. Andra privata handlare, bland annat Vivo (egen 
ekonomisk förening med handlare), är kunder i partihandeln Dagab. (Axfood AB 
Årsredovisning, 2001) Nedan illustreras Axfoods organisationsschema: 
 

Figur 3.5 Axfood bolagsstruktur 

 

Källa: Axfood Årsredovisning 2001, s. 55 

 
Axfoods varumärkesstrategi bygger på väl definierade butikskoncept. Willys är ledande inom 
lågpris och har 62 butiker i Sverige med ett sortiment på 5500 varor. Under 2002 avvecklades 
Exet/Matex samt HP Billigt & Nära till förmån för Willys. Inom lågprissegmentet 
introducerades under februari 2002 Willys Hemma med ett mindre sortiment av varor, cirka 
2000 artiklar. Butikerna är framförallt belägna i bostadsområden och vänder sig till mindre 
hushåll. Hemköpskedjan är ett fullservicekoncept med tyngdpunkt på kvalitet, hälsa och 
miljö. Det finns i Sverige 106 Hemköpsbutiker som har ett sortiment på cirka 15 000 
produkter. Partihandeln Dagab ansvarar för det huvudsakliga varuflödet inom koncernen. 
Inom Dagab finns också produktion av kött- och charkprodukter. (Axfood AB 
Årsredovisning, 2001) 
 
Axfood Närlivs är en öppen partihandelsfunktion för servicehandeln. Företaget har tre typer 
av kunder. Den första är avtalskunder som OK/Q8, Shell och Preem. Den andra är mindre 
servicebutikskedjor som Handlar´n och Jourlivs, medan mindre affärs- och butikskedjor utgör 
den tredje. Axfood Närlivs har även så kallad Cash & Carry-verksamhet genom 25 
snabbgrossar som mindre servicehandlare, restauranger, gatukök och kontor handlar från.    
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Axfood Franchise stödjer och profilerar handlarägda butiker i två koncept: Spar och Tempo. I 
samarbetet ingår cirka 250 butiker. Sparbutikerna är traditionella matbutiker med tyngdpunkt 
på färskvaror. Spar samarbetar med 150 Vivohandlare i Sverige, med undantag av 
Stockholmsregionen, inom koncepts- och sortimentsinnehåll. Tempo består av mindre 
servicebutiker med grundsortiment av kolonial- och färskvaror. Spar Finland består av 77 
helägda butiker och 227 samverkande butiker inom Finland. Under 2001 gick bolaget från 
fem butikskedjor till två, Spar (traditionella matbutiker) och Eurospar (lågprisbutiker). 
(Axfood AB Årsredovisning, 2001) 
 
Axfood är ett av de företag inom branschen som satsat resurser på att utveckla e-handel för 
kunderna. Under 2001-2002 lades dock Axfoods e-handel ner på grund av låg 
kundtillströmning. (Axfood AB Årsredovisning, 2001)  

3.6. BergendahlsGruppen AB   

Bergendahls är ett familjeägt detaljhandelsföretag som ägs av Bergendahl-Mylonopoulos med 
centrum i Hässleholm. Verksamheten började som en livsmedelsagentur på 1920-talet och 
under 1950-talet inledde företaget utvecklingen mot att bli en fullsortimentsgrossist inom 
dagligvaruområdet med bland annat frivilligkedjan Favör som kund. Under 1990-talet 
öppnade Bergendahls lågprisinriktade butiken City Gross som utvecklats till Sveriges största 
dagligvarubutik. (Konkurrensverkets rapport, 2002b) 
 
Företaget bedriver detaljhandel med dels dotterbolag och dels i samverkan med 
köpmannaägda butiker. Verksamheten är koncentrerad till södra Sverige, där de har en 
marknadsandel på elva procent och i Skåne är marknadsandelen arton procent. Bergendahls 
övergripande målsättning är att utveckla sin verksamhet efter marknadens behov och stärka 
sin positionering i södra Sverige ytterligare. Under 2001 trädde en ny organisationsmodell i 
kraft. Verksamheterna i Hässleholm och Helsingborg sammanfördes i ett bolag, 
BergendahlsGruppen AB. (Bergendahl & Son Årsredovisning, 2000/2001) På nästa sida 
beskrivs den nya organisationsmodellen. 
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Figur 3.6 Bergendahls Organisation 

 

Källa: Bergendahl & Son AB, Årsredovisning 2000/2001, s.3 

 
Under VD återfinns stabfunktionerna Ekonomi, Personal, IT och den Operativa ledningen. 
Under den Operativa ledningen finns de fyra affärsområdena AGs Favör, City Gross, 
Ekohallen och Kunder. AGs Favör är en livsmedelsbutik som har fokus på färskvaror, fast 
food och kvalitet. City Gross erbjuder ett brett sortiment av dagligvaror till lågpris och ett 
begränsat urval av specialvaror. Ekohallen är ett stormarknadskoncept som erbjuder 
specialvaror till lågpris. Kunder är fria handlare som sökt sig till BergendahlsGruppen som 
affärspartner. Under 2001 har tillströmningen i affärsområdet varit ett trettiotal nya kunder. 
Trots ett par utmärkelser avvecklade Bergendahls under 2001 e-handelsverksamheten 
Matomera AB. Nedläggningen beror på att verksamheten inte fick den genomslagskraft man 
räknat med. (Bergendahl & Son Årsredovisning 2000/2001) 
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4. Dagligvarubranschens utveckling 
I den här delen av uppsatsen skall vi försöka få en överblick av dagligvaruhandelns 
utveckling. Vi börjar med att i en teoridel återge typer av strategiska förändringar. En tidig 
presentation av teoridelen anser vi förbättrar läsarens möjligheter att följa resonemangen i de 
nästföljande två delarna. De två delar som följer är ”Företagens utveckling i ett nationellt 
perspektiv” och ”Branschens utveckling i ett internationellt perspektiv”. I den första delen 
återges våra sammanfattningar av de intervjuades utsagor om företagens utveckling. De 
intervjuades uppgifter om företagens utveckling fylls sedan på med utdrag ur 
årsredovisningar. På så sätt får vi exakta årtal för de händelser som intervjupersonerna berört 
och kan därmed använda teorin från litteraturen för att föra en diskussion kring vilket eller 
vilka företag som drivit utvecklingarna. Denna första del tjänar som underlag för att i nästa 
del se branschens utveckling i ett internationellt perspektiv. Den andra delen skall skönja 
drivkrafterna bakom de förändringar som de svenska aktörerna genomfört. Teorin används 
även här för att beskriva vilken slags typ av förändring branschen i ett internationellt 
perspektiv genomgått.  

4.1. Typer av strategiska förändringar 

En allt mer turbulent och föränderlig omvärld ställer krav på organisationer att ständigt 
förändras. Ett företags grund och affärsidé kan visserligen vara desamma under en lång tid 
men förändringar handlar om att anpassa mål och beteenden utifrån de förändringar som 
sker i omvärlden. Frågan är alltså inte om organisationer måste förändras, utan var, hur och 
i vilken riktning strategiska förändringar äger rum. ( de Wit och Meyer, 1998) 
 
Det finns en mångfald av teorier om strategiska förändringar. Vi har sökt en som kan 
användas för att resonera kring typerna av dagligvaruhandelns förändringar för att se hur 
handelns framåtskridande fortlöpt. Vi fann enkelheten och överskådligheten i Melin och 
Hellgrens (1994) teori om typer av strategiska förändringar intressant och därmed användbar i 
vårt arbete med att skönja utvecklingen i svensk handel.  
 
Det finns olika typer av strategiska förändringar. Melin och Hellgren (1994) har urskiljt fyra 
typer av strategiska förändringar i en matris som karaktäriseras av två dimensioner som 
uttrycker olika aspekter av strategisk förändring. Den första dimensionen är förändringsstyrka 
och den andra är grad av frivilligt tagna aktioner. De olika typerna av strategiska förändringar 
illustreras i figur 4.1 på nästa sida. 
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Figur 4.1 – Fyra typer av strategiska förändringar 

 
 
Källa: Melin & Hellgren, 1994, s. 255, egen bearbetning 

 
I den första dimensionen finns två typer av strategiska förändringar, kontinuerlig förändring 
och revolutionär förändring. Kontinuerlig förändring är långsiktig, och innebär att företag 
förändrar sina strategier steg för steg, vilket har en stabiliserande effekt på struktur och kultur. 
En japansk författare, Imai (1986, i de Wit & Meyer, 1998), har bidragit med begreppet 
"kaizen" som betyder kontinuerlig förbättring. Han hävdar att företag successivt bör förbättra 
sig och att inte en dag bör gå utan någon slags förändring. Revolutionär förändring 
karaktäriseras enligt Melin och Hellgren (1994) av kortare perioder av radikala förändringar 
där företag försöker ompositionera sig genom förbättrad konkurrensfördel. Förändringen 
berör allt i företaget, såsom ledarskap, strategi, struktur och kultur. Radikala förändringar 
förespråkas av Tushman m.fl (1986, i de Wit & Meyer, 1998) eftersom det ger företag 
möjlighet till att genomföra förändringar som genomsyrar hela företaget. På så sätt kan 
företaget undvika eller överkomma "inertia", oförmågan eller trögheten till att förändras. En 
period av radikala förändringar följs vanligen av en längre period av stabilitet där företaget 
kan återhämta sig och fokusera på den nya strategin.  
 
I den andra dimensionen i Melin och Hellgrens (1994) modell, grad av frivilligt tagna 
aktioner, finns två typer av aktioner, reaktiva och proaktiva. Den första beskrivs av författarna 
som strategiska förändringar företaget genomför i anpassningssyfte till uppenbara 
förändringar i branschen. Den andra, proaktiva aktioner, innebär enligt författarna att företag 
aktivt söker strategiska alternativ för att ta nya riktningar fastän företaget varken externt eller 
internt behöver göra det. Författarna lyfter även fram att olika typer av förändringar kan ske 
samtidigt även om en typ av förändring dominerar den strategiska processen.  

4.2. Företagens utveckling i ett nationellt perspektiv 

I den här delen återges företagsrepresentanternas utsagor om respektive företags utveckling 
under de senaste åren. I anslutning till den beskrivningen presenteras utdrag ur 
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årsredovisningar som anknyter till när vissa förändringar de intervjuade refererat till skett. 
Ibland är informationen som presenteras från årsredovisningarna mer utförlig för ett företag 
jämfört med ett annat. Det beror på att intervjupersonen berättat mycket kring vissa händelser 
och på att respektive företags årsredovisningar avviker från varandra i den mån att de 
beskriver skilda händelser i olika omfång. Olika mycket information har grund i respektive 
företags storlek och bildande. Utdrag ur årsredovisningarna går olika långt bak i tiden. Även 
det beror på vad som diskuterades under intervjuerna. Vi har dock valt att återge utdrag ur de 
företags årsredovisningar som var bildade från och med 1995. Detta år har valts då de flesta 
händelser därefter accelererat i allt högre takt.  
 
Återgivningen från årsredovisningarna är näst intill uppradningar av förändringar vilka vi inte 
i större utsträckning förklarar. Det beror på att det hänt avsevärt mycket som har ursprung i 
många tidigare händelser vilket skulle resultera i ett arbete med onödigt omfång och försvåra 
hanteringen av händelser för oss. Just av den anledningen och hur långt bak de intervjuades 
utsagor sträcker sig har vi valt att fokusera på de senaste årens utveckling. De korta 
återgivningar som gjorts är tillräckliga för att guida läsaren i företagens utveckling. 
Företagens förändringar summeras sedan upp i tabell 4.1. Tabellen innehåller stödord som ger 
en överblick av företagens förändringar. 

4.2.1. ICA 

Under vår första intervju med Peter Dettmann (2002-11-19), VD på ICA Förbundet, återgav 
han ICAs utveckling under de senaste 5-10 åren. Nedan presenteras vår sammanfattning av de 
huvudämnen som Dettmann berörde. 
 
De senaste åren har ICA gått mot en konsolidering och internationalisering i hög takt. 
Företaget har gjort ett flertal avyttringar i syfte att koncentrera sig till dagligvaruhandel. 
Samgåenden och partnerskap har inletts över landsgränserna, främst i Norden men även i 
Europa. Dessa samverkansformer och allianser har resulterat i framförallt större inköps- och 
konkurrenskraft. Den nya informationsteknologin har öppnat helt nya vägar. ICA har 
anammat den och exempelvis startat försäljning av dagligvaror via Internet. Främst har den 
nya teknologin möjliggjort en bättre varuförsörjning och logistik.  
 
ICA har tidigt noterat människors ändrade konsumtionsmönster. Anpassningen har resulterat 
i att ICA utvecklat tydliga butikskoncept för individens olika behov. För att skapa 
kundlojalitet har ICA investerat bland annat marknadsföring och i utveckling av ICA 
Kundkort. Det sistnämnda har resulterat i att ICA idag även erbjuder enkla finansiella 
tjänster. I syfte att erbjuda kunden bättre priser görs omfattande investeringar i utveckling av 
egna varumärken. För att visa ett samhälleligt ansvar har ICA kontinuerligt investerat i 
bättre lösningar för transport, källhantering, återvinning, miljömärkning av varor, ekologiska 
produkter med mera. Idag är ICA marknadsledare inom dagligvaruhandel och Peter 
Dettmann uttryckte ICAs utveckling till ICA idag såhär: 
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”Vi vill vara med då vi är ett progressivt företag och marknadsledare. Vi måste ta ansvar för branschen genom 
att hålla koll på vad som händer i världen och lära oss för att driva utvecklingen”   
 
Ovanstående utveckling beskriver ICAs sammantagna utveckling under de senaste åren. Vi 
kommer nu att återge företagets förändringar med stöd av årsredovisningar och 
Konkurrensverkets Rapport som ger exakta år för olika händelser. Av vissa år görs en 
utförligare återgivning då intervjupersonen talat om händelser som skett under den perioden, 
medan andra år återges i kortare sammandrag.  
 
1993 
ICAs verksamhet koncentrerades under 1990-talet till dagligvaruhandel genom att företaget 
sålde av företag som BOB, Svea-Choklad, Lindex, Ellos och Duka-butikerna. ICA blev också 
under denna period delägare i norska Hakon Gruppen och introducerade lågpriskonceptet 
RIMI på den svenska marknaden. (Konkurrensverkets Rapport, 2002b) Företaget satsar på 
försprång med ICA kundkort (medlemskort som ICA började erbjuda 1990) utveckling under 
året till betalkort. Informationsteknologin tas i bruk för effektivare logistik. KRAV odlade 
produkter lanseras under namnet Sunda, på grund av efterfrågan på ekologiskt odlade 
produkter. (ICA Handlarnas Årsredovisning 1993) 
  
1994 
ICA kundkort vidareutvecklas genom att erbjuda kundkort utan kredit för dem som inte vill 
ha det. ICA kundkort startar även ett samarbete med Telia om telefonkort. (ICA 
Verksamheten, 1994) 
  
1995 
ICA upplever under året ökad konkurrens fastän media menar att den är liten. ICA tycker att 
det är konstigt att endast priser jämförs och inte andra plusvärden. För att förbättra inköpen 
och detaljhandelsutvecklingen söks Norden- och Europasamarbete. På inköpssidan deltar ICA 
i projekt ECR ”Efficient Consumer Response” Europe. Projektet är ett samarbetsprojekt med 
ett antal leverantörer. Syftet är effektivisering av varuflöden, sortiment, nyhetslanseringar och 
kampanjer. ICA satsar på kundbearbetning genom oadresserad direktreklam hem varje vecka, 
TV-reklam om hälsa och miljö. ICA ökar sitt sortiment av miljömärkta varor. (ICA 
Handlarnas Årsredovisning, 1995) 
 
1996 
Receptfilmer visas i TV, ICA sponsrar kockarna i TV4s frukostprogram. ICA ser nu över 
möjligheterna för home-shopping via nätet för ökad kundlojalitet. Satsar ytterligare på miljön 
genom att företagets distributionsbilar körs på naturgas respektive rapsolja. Som första företag 
i dagligvaruhandeln klarar ICA Handlarna Sydost AB ISO 14001-certifiering. Certifieringen 
innebär att företaget skapar en standardiserad struktur för miljö- och ledningsarbetet som 
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kontinuerligt följs upp. Butiksbygge med omfattande miljökrav genomförs, första butiken är 
MAXI ICA Stormarknad i Haninge. (ICA Handlarnas AB Årsredovisning, 1996) 
 
1997 
De statliga monopolen på apoteksvaror, sprit- och vinförsäljning är under året föremål för 
diskussion. Frigöring av dessa skulle kunna ändra konsumtionstillskotten, men annars 
förutspås inget avsevärt nytt beträffande konsumtionstillskott under året. Koncentrationen och 
internationaliseringen ökar inom producentledet, samma leverantörer befinner sig i de olika 
länderna. Strategin är därför att skapa större inköpsbas med hjälp av utländska partners eller 
genom direktinvesteringar i andra länder. ICA ser möjligheter i Danmark. ICA Handlarnas 
direkta ägande av ICA-koncernen uppgraderas genom att ICA Förbundet säljer ut aktier som 
möjliggörs av upplösningen av det tidigare korsägandet med finska Kesko. 
Marknadskommunikation ökar genom lanseringen av mattidningen Buffé och ICA startar 
egen hemsida på Internet samtidigt som en del handlare provar försäljning av dagligvaror via 
nätet. Lanseringstakten av egna varumärken ökar, under året lanseras cirka 100 nya egna 
märkesvaror (EMV). Alla ICA län certifierar sig. (ICA Handlarnas AB Årsredovisning, 1997) 
 
1998 
ICA befäster ställning till Nordens största detaljhandelsgrupp med Hakons förvärv av ICA- 
aktier. ICA ser det som ett naturligt steg i tillväxtstrategin och förbättringen av 
inköpsmöjligheterna. Hakon Gruppens erfarenhet av etableringar i Lettland ses som resurs för 
ICAs planerade framtida tillväxt på den baltiska marknaden. Ökad effektivitet för 2000-talet 
prioriteras genom att starta ett effektivitetsprogram som genom analys skall göra det möjligt 
för ICA att jämföra sig med konkurrenter i Sverige, Norden och övriga Europa. ICA 
uppmärksammar hotet från de europeiska kedjorna som kan komma att söka etablering i 
Norden. Försöker stärka lågprisprofilen RIMI genom fler EMV och effektivare logistik. 
Kundernas tid ses mer som en konkurrensvara då bekvämlighet och enkla lösningar föredras 
av kunderna. Samarbete med Statoil ses som en investering till följd av konsumentens 
ändrade livsstil. Satsar även på att vara ledande distributör inom andra branschområden, 
främst HORECA (hotell, restaurang och storhushåll). Ytterligare förbättring av miljö- och 
etikfrågor diskuteras. (Årsredovisning ICA AB, 1998) 
 
1999 
ICA söker internationell partner, det blir Royal Ahold med verksamhet i flera världsdelar och 
fokus på inköpssamverkan samt kunskapsöverföring. Resultatet blir ICA Ahold AB. Under 
året etablerar sig ICA i Estland och Litauen. ICA uppmärksammar att marknaden för mat 
smälter samman till följd av ett ändrat konsumtionsmönster. Konsumenter har olika 
preferenser och förhållningssätt till konsumtion av mat. Det stora flertalet människor spås 
sträva efter att hålla kostnaderna för mat nere och spendera pengarna på ”upplevelser” istället, 
som resor eller prioriterade fritidssysselsättningar. ICA anser att priset kommer att få större 
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betydelse och utmaningen för företaget blir att skapa upplevelser och matglädje. Miljön är 
fortfarande i fokus. (Årsredovisning ICA AB, 1999) 
 
2000 
Homeshopping går tillbaka men det uppfattas av ICA som temporärt. ICA Ahold investerar i 
att under 2001 börja erbjuda finansiella tjänster och avsikten är att bygga en fullservicebank. 
ICA Ahold ingår i januari 2001 samarbete med Europolitan Vodafone, syftet är att ICA Ahold 
skall erbjuda svenska hushåll telefonservice som ett element i kundkortssystemet (projektet 
fullföljdes dock inte). Satsar vidare i EMV. (ICA Ahold Report, 2000) 
 
2001 
Företaget ingår ett trettiotal gemensamma nordiska avtal med europeiska och nordiska 
leverantörer för att säkra alternativa leveranser inom alla produktkategorier. ICA Ahold 
uppmärksammar ytterligare ökad konsolidering i de andra blocken och hot från utländska 
aktörer. Företaget avvecklar RIMI till förmån för lågpriskedjan Netto. Företaget startar sin 
bankverksamhet. ICA Ahold vill även utöka sin näthandel och fortsätta satsa på utvecklingen 
av sina butikskoncept för olika behov. (ICA Ahold AB Verksamhet, 2001) 

4.2.2. Coop 

Vår andra intervju blev med Stefan Kummås (2002-11-20) ansvarig för strategiska frågor på 
Coop Sverige AB. Nedan följer vår sammanfattning av företagsrepresentantens beskrivning 
av företagets utveckling. 
 
Det händer väldigt mycket i form av förändringar just nu. Det kan liknas vid slutet av 1800-
talet där teknisk utveckling och avreglering gjorde det möjligt att skapa ett nytt samhälle. Den 
nya informationsteknologin har företaget tagit till sig genom att förbättra sin logistik, erbjuda 
e-handel och enklare former av banktjänster. Samarbeten som överbryggar olika branscher 
har också utvecklats. Konkurrenssituationen har enligt Kummås blivit tuffare och han tillade: 
 
”En tuffare konkurrens ställer högre krav på företagen. Då måste man ha örat i backen och höra vad 
konsumenten önskar” 
 
Coop har under de senaste åren genomgått en rad förändringar. Främst har företaget gått 
mot en konsolidering genom ökat samarbete över landsgränserna, med Norge och Danmark. 
Under 1990-talet har det lagts ned mycket arbete på att fördjupa nordisk samverkan i 
konsumentkooperationerna. Företaget har även under de senaste åren gjort en del 
avyttringar och strävat efter ett tydligt fokus i butikskoncept som bantats ner till idag endast 
två, Coop Konsum och Coop Forum. Denna koncentration har sin grund i att företaget 
anpassat sig efter ändrat konsumentbeteende där polariserade inköp skönjts. För företaget 
som är en konsumentkooperation har utgångspunkten alltid varit att vara nära kunden, 
sinamedlemmar. En omfattande omsorg och investering i miljö, hälsa och etik har från 
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företagets bildande varit en ledstjärna i dess arbete. KF har sedan början av 1900-talet varit 
pionjär inom området etiska, sociala och miljömässiga frågor. 
 
Härnäst följer sammandrag ur årsredovisningar av de händelser som berördes i anslutning till 
företagets utveckling under de senaste åren. 
 
1995 
Detta år är första året där företaget koncentrerar sig på detaljhandel riktad till medlemmarna i 
konsumentkooperationen. Ett tiotal konsumentföreningar sammanför sin affärsverksamhet 
och samordnar den med KF. Informationsteknologin öppnar nya vägar för bättre varuflöde. 
Mot slutet av året introduceras MedMera-kortet (medlemskort) som betalkort, kortet har även 
funktion för kredit. KF erbjuder kunderna sparmöjligheter på KFs Sparkassa. På så sätt 
administrerar företaget inlåning från konsumentföreningarnas medlemmar vilka därmed 
bidrar till finansieringen av den konsumentkooperativa verksamheten. KF var med Blåvitt 
(1979) först på arenan med egna varumärken, företaget utvecklar under året ytterligare EMV. 
KF kartlägger i ett affärsprojekt ”Sila kamelerna” hur affärskedjan påverkar miljön. Projektet 
skall utveckla en intern kompetens kring miljöfrågor. (KF Verksamheten, 1995) 
 
1996 
KF koncentrerar sig på dagligvaruverksamheten i tre koncept, Gröna Konsum, Stormarknader 
och Lågpris. Året blir för företaget ett genombrott för samordning och integrering av 
detaljhandel. En ny organisation för samordning och inköp införs med kategoriteam som 
ansvarar för varuflödet från leverantör till kund. Konsumentkooperationen har sedan början 
av 1900-talet ett utvecklat samarbete över gränserna i Norden. Under året inleds fler 
fördjupade samarbeten i Norge med NKL (stormarknadskoncept) och med FDB i Danmark. 
Önskvärt för KF är att öka samarbetet ytterligare i Norden och Finland är nästa mål. Företaget 
investerar ytterligare i utveckling av EMV och öppnar även hemsida detta år. Nästa planerade 
steg via Internet är att kunna ge kontoställning och liknande för MedMera-kortsinnehavare. 
B&W Stormarknaden i Täby har i ett projekt utvecklat en metod för dator-/faxbaserad 
beställning och hemkörning för kunder i närområdet. Företaget fortsätter investera i miljö, 
avfallshantering och bättre miljövänliga transporter. Fokus läggs även på tydliga 
butikskoncept. Sedan många år har stormarknader som Obs! bedrivit 
stormarknadsrestauranger, år 1996 utvecklas ett ytterligare koncept, Korv & Co, konceptet 
innebär fastfood. Samordning av Fakta med Gröna Konsum görs i anpassning till att 
konsumenten vill handla mat nära hemmet. (KF Verksamheten, 1996) 
 
1997 
Fortsatt investering i nordiskt arbete, syftet är att skapa framtidens stormarknad (nordisk 
kedja) som skall svara mot ökade och allt mer individuella kundbehov. En växande företeelse 
är fackhandelsföretag som arbetar med stormarknadens affärslogik, så kallade ”category 
killers”. Företrädesvis etablerar man sig externt och tillsammans, gärna nära befintlig 
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stormarknad och skapar därigenom nya externa attraktiva köpstäder. Kundkorten används för 
ökad kundlojalitet, företag i olika branscher går samman om gemensamma kundkort. KF 
startar under året försäljning inom dagligvaruhandel via Internet. Nordiskt samarbete ökar, 
Obs! Danmark A/S bildas. Inköpssamverkan utvecklas på flera områden. Fokus på 
miljöfrågor, exempelvis har luftföroreningar från samlastningscentralerna minskat på grund 
av fler järnvägstransporter. (KF Verksamheten, 1997) 
 
1998 
KF uppmärksammar en fortsatt europeisk och nordisk konsolidering. Nya internationella 
aktörer förväntas göra förvärv på den svenska och nordiska marknaden. KF inleder ett 
affärsutvecklingsarbete tillsammans med konsumentföreningar inom hälsoområdet. Trender 
som uppmärksammas är att kundernas krav på bekvämlighet ökar, vilket gynnar 
lågprisbutiker, närbutiker och trafikbutiker. Även stormarknader gynnas då stora volyminköp 
föredras av en del konsumenter. Upplevelser blir vikigare, utmaningen är att erbjuda det och 
skapa status samt livsstil. Satsar på stormarknadsutveckling genom projekt SM99, en 
stormarknad med dagligvarutorg i mitten och andra profilavdelningar inom olika branscher är 
placerade runt omkring. KF fortsätter utvecklingen av ekologiska produkter, miljö- och 
rättvisemärkta varor, miljödeklarationer, transportsamordning och effektivare 
energianvändning, källsortering, återvinning med mera. (KF Verksamheten, 1998) 
 
1999 
Coop Norden AB bildas av FDB, KF och NKL, även de finska konsumentkooperationerna 
bjuds in. Första pilotanläggningen för ett nytt koncept, stormarknaden Coop Forum, i det 
nordiska samarbetet Coop Norden AB öppnas. Polariserade inköp uppmärksammas ännu mer. 
Å ena sidan föredrar kunderna effektiva inköp å andra sidan shopping som underhållning. 
Nytt som provas är också ett shoppingsystem, ”shop & go”, som bygger på att varorna 
registreras elektroniskt i kundvagnen och aldrig behöver slås in i någon kassa. Köpet regleras 
på MedMera-kontot. KF fortsätter utvecklingen av EMV och strategin är att öka andel EMV 
från 8 till 25 procent inom tre år. I ett samarbete med Vattenfall lanseras MedMera Telefoni. 
OK-Q8 ansluter sig också till programmet för köpmed MedMera-kortet på deras stationer. 
Programmet innebär att kunden får poäng för varje krona den handlar, när kunden nått ett 
visst antal poäng får den en premiecheck som ger rabatt. (KF Verksamheten, 1999) 
 
2000 
Konsumentkooperationen, Coop Norden AB, blir Nordens största aktör på 
dagligvaruområdet. EMV skall ökas från 10 till 20 procent. Coop upplever fortsatt pris- och 
konsolideringspress från de internationella jättarna fastän företagets inköpskraft ökat i och 
med samarbetet över Norden. Koncentrering av verksamheterna till Gröna Konsum och KF 
stormarknader har beslutats, Prix har upphört som eget varumärke. Shop & go blir succé. 
Företaget fortsätter utveckling av bättre miljöprodukter. (KF Verksamheten, 2000) 
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2001 
Coop blir konsumentkooperationens nya huvudmärke. Det fungerar över landsgränserna och 
ger en tydlig association till kooperationen. B&W, Obs!, Robin Hood och Coop Forum 
samlas alla under Coop Forum för att ge en samlad marknadsnärvaro. Gröna Konsum 
omprofileras till Coop Konsum. KF investerar i att starta bank, Coop Bank. KF blir 
huvudägare med 45 procent, Skandia Liv har en andel på 35 procent och Telia 20 procent. 
Samarbetet har sin grund i att Skandia skall bidra med finansiellt kunnande och Telia skall 
erbjuda konkurrenskraftiga produktkopplingar i takt med framväxten av mobila och digitala 
tjänster. KF skall bidra med sin breda kundbas, och basen är MedMera-kortet. 
Bankverksamheten skall stärka medlemskortets erbjudande och tillhandahålla enkla och 
lättillgängliga finansiella tjänster. Under året fokuserar företaget ytterligare på miljö, etik och 
hälsa. (Kooperativa Förbundets Verksamhet, 2001) 

4.2.3. Axfood  

På Axfood fick vi intervjua presschefen Kenneth Wall (2002-11-25). Under intervjun 
diskuterades Axfood ABs bildande och dess utveckling. Nedan återges vår sammanfattning av 
det den intervjuade skildrade. 
 
Axfood AB bildades år 2000 genom samgående mellan Hemköpskedjan och D&D samt en rad 
förvärv. Företagets ledstjärna är sälja mat och inte i första hand specialvaror eller 
exempelvis banktjänster. Axfoods affärsidé är att skapa, utveckla och driva framgångsrika 
matbutikskedjor, helägda och i franchiseform. Koncernen tillhandahåller ett brett spektra av 
butikskoncept, från fullservicebutiker som Hemköp och Spar till lågprisbutiker som Willys. 
Tidigare har inom Hemköp alltid ett ansvar tagits för miljö-, kvalitets- och hälsofrågor. 
Dessa frågor bygger Axfood vidare på, speciellt inom Hemköpskedjan. Axfoods andra fokus 
är att erbjuda kunden lågpris genom Willys och Willys Hemma-butikerna.  
 
Den nya informationsteknologin har implementerats i företaget för att uppnå effektiva 
varuflöden. Bolaget har även investerat i e-handel men lagt ned denna verksamhet på grund 
av olönsam utveckling. För framtida tillväxt söks samarbeten över landsgränserna, 
framförallt i Norge, Finland och Danmark. Ett av Axfoods mål är att bibehålla och utveckla 
den ledande position företaget har i lågprissegmentet. Det skall enligt Wall nås genom att 
bevara: 
 
”Det ligger i Willys affärsidé att ha ett kostnadsfokus. Vi kan verkligen lågpriskonceptet, vårt fokus är en viktig 
konkurrensfördel.”       
 
Nedan återges sammandrag ur D&Ds årsredovisning inför samgåendet samt information, som 
berörts under intervjun, ur Axfoods årsredovisningar. 
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1999 
D&D ägs till hälften av Axel Johnson AB och till hälften av handlare. D&D bedriver 
försäljning via Internet sedan två år tillbaka i Stockholm. Bland D&Ds butiker ingår bland 
annat profilerna Vivo, Willys, Billhälls, Exet, Matex, Rätt Pris, Spar, Tempo och Matnära. 
Under hösten 1999 beslutas samgående mellan D&D och Hemköpskedjan, det tillfälliga 
namnet blir ”det Nya Dagligvarubolaget”. (D&D Årsredovisning, 1999) 
 
2000 
År 2000 samgår Hemköp och D&D Dagligvaror. Därefter förvärvas Spar Sverige, Spar Inn 
Snabbgross samt 40 procent av aktiekapitalet i Spar Finland. Bolagsstämman beslutar därefter 
om en namnändring av bolaget till Axfood AB, och Axfood tar över Hemköps plats på 
Stockholmsbörsen (Hemköp börsintroducerades 1997). Samgåendet skall resultera i starkare 
inköpsorgan. Företaget satsar på utveckling av ytterligare EMV. I Axfoods butikskedjor är 
andelen egna varumärken 4 procent vilken vill ökas till 15 procent fram till 2005. Företaget 
uttrycker fokus på miljö, hälsa och kvalitet. Åtgärder som vidtas är säkerställning av ursprung 
och kvalitet i köttprodukter utöver uppfyllandet av lagar och regler. Axfood är 
marknadsledande inom lågpris och spår tillväxt i segmentet. Förvärvar även under året företag 
inom lågprissegmentet, XL-Storköp och L-Köp och HP Billigt & Nära. (Axfood 
Årsredovisning, 2000) 
 
2001 
Axfood lägger under 2001 ned e-handeln (Hemköp och D&D hade vid 1997 startat e-handel). 
Arbetar för centralisering av inköps- och sortimentsarbete. Poängterar att företaget har 
tyngdpunkt i sina matvarubutiker och inte andra verksamheter som exempelvis bank. Har 
ännu inte investerat i stormarknader utan Hemköp konkurrerar med andra företags 
stormarknader. De tre lågpriskedjorna inom koncernen samordnas i en juridisk enhet, Axfood 
Lågpris AB, Willys blir det samlade varumärket för Axfoods lågprisbutiker. Fortsätter att 
utveckla företaget mot större ansvarstagande för miljön. Genomför bättre rutiner för kyl- och 
fryshantering, märkning och hygien samt etisk analys av varuförsörjningen. (Axfood 
Årsredovisning, 2001) 

4.2.4. Bergendahls  

Vår sista intervju var med Spiros Mylonopoulos (2002-11-27), VD på Bergendahls. Han 
beskrev företagets utveckling under de senaste åren vilken vi gjort en sammanfattning utav 
som återges nedan. 
 
Företaget har under de senaste 5-10 åren investerat i tillväxt genom nyförvärv och 
nyetableringar. Samarbeten med fristående detaljister har utökats och nya affärsområden 
utvecklats. Informationsteknologin har tagits i bruk och gett utslag i bland annat bättre 
logistik. E-handel har blivit en besvikelse, men dock en erfarenhet för bolaget som förvarar 
kunskapen för framtida utveckling av den om kunderna i större utsträckning önskar en sådan 
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tjänst. Bergendahls har avstått från att utveckla egna varumärken på grund av bristande 
tilltro till EMVs fördelar och för att de vill erbjuda konsumenten kända varumärken. 
Företaget har hela tiden haft kunden i centrum och lyssnat till dennes behov. Företaget har 
fokus i att erbjuda kunderna tydliga butikskoncept, upplevelser och bra priser. Mylonopoulos 
uttryckte företagets kundfokus såhär:   
 
”En styrka vi har är att vi är ett familjeföretag, vi har kostnadsmedvetenhet i ryggmärgen. Vi arbetar 
medkundens ögon, och företag som arbetat med kundens ögon har lyckats, se bara på familjeföretaget IKEA.”  
 
Närmast följer sammandrag ur Bergendahls årsredovisningar kring de ämnen som 
diskuterades för att återge mer exakta år för förändringarna. I och med att Bergendahls 
årsredovisningar innefattar två olika år återges efter händelsebeskrivningen vilket år den 
tillhör. 
 
1996/97 
Nyetableringar och nyförvärv planeras. Bergendahls planerar att bruka den nya 
informationsteknologin för att erbjuda kunden nya lösningar. Därmed förbereds Matomera, ett 
Internetprojekt som startades 1995, men som intensifieras ytterligare under 1996-97. 
(Bergendahl & Son AB, 1996/97) 
 
1997/98 
Företaget uttrycker tydligt att de vill växa och AGs Gruppen AB förvärvar butiker i 
Karlshamn, Nyköping, Tomelilla och Värnamo under året (97/98). En ny miljöstation för 
källsorterat avfall färdigställs (97). City Gross i Hyllinge och Ekohallen i Fjälkinge byggs ut 
(97). Matomera, näthandeln sjösätts 1998. Kundernas beställningar från Internet levereras från 
ett plocklager. Bergendahls förvärvar Mobilia i Mantorp (98). Företaget upplever dock 
diverse hinder, exempelvis plan- och bygglagen vid nyetableringar. Företaget tar över delar av 
det norska dagligvaruföretaget REMA 1000s butiksbestånd i Sverige och omprofilerar dessa 
butiker till AGs Favör (98). (Bergendahl & Son AB Årsredovisning, 1997/98) 
 
1998/99 
Organisk tillväxt och expansion är i fokus under 1998/99. Företaget utreder expansion av 
Matomera till Göteborg och Stockholm (98). Anser att konsolideringen som sker i de stora 
blocken inte behöver leda till stordriftsfördelar, eller rättare sagt så betyder inte ”redan stor 
blir större” automatiskt mer konkurrenskraft eller bättre priser för konsumenter. Bergendahls 
spår att konsolideringen kan resultera i att fristående detaljister hamnar i kläm. Dock menar 
företaget att de själva kommer att vara ett andningsrum för dessa fristående detaljister. Nytt 
livsmedelstillstånd för ny butik erhålles i Höganäs (99). (Bergendahl & Son Årsredovisning, 
1998/99) 
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1999/2000 
Företaget fortsätter under 1999/00 investera i tillväxt genom ombyggnad och etablering 
genom nyförvärv bland annat av en ICA-butik (99). AGs Gruppen AB byter namn till 
Bergendahl Detaljist AB för att markera att man tillhör Bergendahlskoncernen (00). E-handel 
börjar få stagnerande utveckling. Fokus på nischad verksamhet, fokus på tydliga koncept. 
(Bergendahl & Son Årsredovisning, 1999/2000) 
 
2000/01  
Bergendahls gör under 2000/01 nyförvärv och omprofilerar dessa företag till AGs Favör-
butiker (00). Dagligvaruförsäljningen via Internet avvecklas under våren 2001 på grund av 
svag lönsamhet. Ny organisation bildas genom koncentration av koncernens verksamhet i ett 
bolag. Detta innebär en förflyttning av ledning och administration för 
detaljhandelsverksamheten i Helsingborg till Hässleholm. Ett nytt affärsområde utvecklas, 
Kunder, vilken är en satsning på de fria kunderna (handlarna) (01). Bergendahls butik, 
Ekohallen, en specialvarubutik med skor, kroppsvård, verktyg etc, öppnar i Stockholm under 
2002. Bergendahls satsar ytterligare på förtydligande av sina butikskoncept. (Bergendahl & 
Son Årsredovisning, 2000/01) 

4.2.5. Vilket eller vilka företag leder utvecklingen? 

I tabell 4.1 på nästa sida återges med stödord respektive företags förändringar som 
intervjupersonerna behandlat och som kompletterats med årtal ur årsredovisningar. Om 
läsaren finner det svårt att följa tabellen hänvisas han eller hon till utdragen ur 
årsredovisningarna. 
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Tabell 4.1 - Företagens förändringar 1993-2002 

 
 

År 
Företag 1993-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2002 

ICA 

(93): Avyttring och 
koncentration  
Hakon Gruppen  
RIMI   
ICA Kundkort - betalkort 
Informationsteknologi 
KRAV-odlade produkter 
(94): Kundkort – Telia  
(95): Norden-Europa 
samarbete söks 
Direktreklam 
ECR-Europé 
Miljömärkta varor  
 

(96): Samarbete med TV 4 
Ser över möjligheterna för 
”home-shopping” 
ISO – certifiering 
MAXI ICA  
(97): Ser efter samarbete 
med Danmark 
Startar hemsida 
Några handlare provar e-
handel 
Fortsatt certifiering 
Fortsatt utveckling av 
EMV-satsning  

(98): Hakon Gruppen 
förvärvar ICA-aktier 
Hot från utländska aktörer 
upplevs 
Kundernas tid ses som en 
”konkurrensvara” 
Statoil-samarbete startas 
Arbetar för bättre miljö 
HORECA 
EMV-satsning   
(99): Royal Ahold 
ICA öppnar i Estland och 
Litauen 
Förändrade 
konsumtionsmönster 
uppmärksammas 
Färdigmat 
”Upplevelser”  och etik 
viktigt  

(00): E-handel går tillbaka 
Investering i bank 
EMV-satsning 
(01): Leverantörsavtal 
Upplever ytterligare hot av 
konsolideringen bland de 
andra aktörerna och hot 
från utländska aktörer 
Netto öppnas 
Startar bankverksamhet  
 

Coop 

(95): Inköpssamordning 
Avyttring och 
koncentration 
Informationsteknologi 
MedMera-kortet blir 
betalkort 
EMV-satsning 
Miljöprojekt ”Sila 
kamelerna”  

(96): Koncentration till 
Gröna Konsum, 
Stormarknader och Lågpris 
Samarbete med Norge och 
Danmark 
EMV-satsning 
Startar hemsida 
Provar dator/faxbaserad 
hemköring 
Miljö- och avfallshantering 
Korv & Co  
(97): Nordisk kedja i fokus 
”Category Killers” 
Kundkortsutveckling 
E-handel startas 
OBS! Danmark A/S bildas 
Inköpssamverkan 
Miljö i fokus  

(98): Uppmärksammar 
ytterligare nordisk och 
europeisk konsolidering 
och hot från utländska 
aktörer 
Affärsutveckling inom 
hälsoområde 
SM99 
Miljö i fokus  
(99): Coop Norden AB 
bildas 
Coop Forum öppnas 
Polariserade inköp 
uppmärksammas 
”Shop & go” startas 
EMV-satsning 
MedMera-Telefoni 
OK-Q8 samarbete  

(00): Coop Norden AB 
störst i Norden 
EMV-satsning 
Koncentration till Gröna 
Konsum och KFs 
stormarknader 
Miljö i fokus  
(01): Coop blir det nya 
huvudmärket 
Stormarknadskoncepten 
samlas i Coop Forum 
Gröna Konsum blir Coop 
Konsum 
Coop Bank startas 
Miljö-etik-hälsa i fokus 
 

Axfood 

 “Tredje blocket”   “Tredje blocket” 
 
(97): D&D och Hemköp 
startar e-handel 
Hemköp börsintroduceras  

(99): Beslut om samgående 
mellan D&D och 
Hemköpskedjan tas. Det 
nya företaget skall 
tillfälligt heta ”det Nya 
Dagligvarubolaget” 

(00): D&D samgår med 
Hemköp och förvärvar flera 
Spar-butiker samt byter 
namn till Axfood AB  
EMV-satsning 
Miljö-hälsa-kvalitet i fokus 
Satsar på lågpris 
Förvärvar lågprisbutiker  
(01) : Upphör med e-handel 
Centraliserar inköps- och 
sortimentsarbete 
Koncentration till handel 
Axfood Lågpris AB bildas 
Willys ”samlat” varumärke 
Miljöfrågor viktigt  

Bergendahls 

(95): Tillväxt prioriteras 
och planeras 
Internetsatsning planeras, 
under namn Matomera  

(96/97): Nyförvärv i nya 
städer och utbyggander av 
befintliga butiker  
Miljöstation för avfall  
 
 

(98): Tillväxt prioriteras 
Matomera startas 
Några REMA 1000-butiker 
förvärvas  
(99): Tillväxt prioriteras 
Samarbete med fristående 
detaljister  
 

(00): E-handel stagnerar 
Fokus på tydliga 
butikskoncept och 
nyförvärv  
E-handeln läggs ned 
(01): ”Kunder”  
(02): Etablering i 
Stockholm 

 
 
Källa: Sammandrag ur årsredovisningar, ICA 1993-2001, Coop 1995-2001, Axfood 1997-2001 och Bergendahls 1995-2001. 
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Den summerade informationen av företagens förändringar i tabellen visar att de flesta 
förändringar i respektive företag skett parallellt med andra företags likartade förändringar. 
Dock har vi i vissa fall funnit att ett företag varit först på arenan med någon förändring. 
 
ICA har exempelvis under återgivna år i tabellen varit först med att utveckla ett betalkort, 
söka samarbete över landsgränserna, ingå samarbete med norskt och europeiskt företag, 
introducera lågpriskoncept och starta samarbete med företag i andra branscher, exempelvis 
med Statoil. Coop kännetecknas framförallt av företagets omsorg för miljöfrågor men har 
under utvalda år endast varit först med ”shop & go”. Tredje blocket, Axfood var först med att 
börsintroduceras. Det mindre företaget i branschen, Bergendahls, var först med att investera i 
näthandelsutveckling. Sammantaget ser vi ICA som det företag vilket varit först med flest 
förändringar under valda år. Vi uppfattar inte förändringarna som revolutionära, utförda under 
väldigt korta perioder, utan som fortlöpande. Ett exempel på det är samarbeten över 
landsgränserna som vi ser som ett utvecklingsprojekt av gradvis förändring som spänner över 
en längre tid. Därmed anser vi att ICAs förändringar i ett nationellt perspektiv är förenliga 
med Melin och Hellgrens (1994) beskrivning av proaktiva, kontinuerliga förändringar. Vi 
uppfattar det som att ICA inte nödvändigtvis, externt eller internt, behövt genomföra alla 
dessa förändringar. Visserligen vet vi inte i vilken grad förändringar varit nödvändiga i 
företaget, men urskiljer att förändringarna sammantaget genomförts för att söka sig i nya 
riktningar och försvara den ledande marknadspositionen. Exempelvis ser vi inte ICAs 
banksatsning som en nödvändig anpassning till ändrade konsumtionsmönster, utan snarare 
som ett initiativ grundat på klagomål om traditionella banker och ett sätt för ICA att utveckla 
kundlojaliteten. Det nämnda exemplet gäller även för Coop.  
 
Med hjälp av översikten i tabellen ser vi i övrigt att de flesta företag, som nämnts, genomfört 
liknande förändringar näst intill samtidigt. Samtliga företag har under perioden investerat i 
miljöfrågor, genomgått samgåenden eller gjort uppköp, gjort avyttringar och koncentrerat sin 
verksamhet till endast ett par koncept, uppmärksammat nya konsumtionsmönster och 
investerat i e-handel. Tabellens beskrivning och branschbeskrivningen i kapitel tre visar dock 
på en del skillnader företagen emellan. Det som mest skiljer företagens utveckling åt är : 
 

•  Ägarstruktur 
•  Att endast ICA och Coop investerat i kundkortsutveckling och därmed i bank 
•  Axfoods och Bergendahls nedläggning av e-handel 
•  Bergendahls är ensamt om att inte investera i egna varumärken 
•  Axfoods rena lågprisfokus utan investering i stormarknader     

 
Avslutningsvis vill vi påpeka att det är svårt att placera företagens utvecklingar i fack 
eftersom företagen vid olika tidpunkter befinner sig i olika sorters förändringar. I och med att 
så många liknande förändringar har genomförts av företagen blir det svårt för oss att skönja 
var i Melin och Hellgrens (1994) modell företagen befunnit sig i vid olika tidpunkter. Det är 
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även svårt för oss att avgöra hur mycket försprång företagen får när de först genomför en 
förändring då de andra företagen oftast tätt därefter tar samma slags åtgärder. Det mönster vi 
sett är dock att varje företag periodvis genomgått större och mindre förändringar. Vi anser i 
likhet med Melin och Hellgren (1994), att olika typer av förändringar kan ske samtidigt även 
om en typ av förändring dominerar den strategiska processen. Dock har vi endast i ICAs 
förändringar kunnat urskilja att proaktiva, kontinuerliga förändringar dominerat den 
strategiska processen. ICAs framåtskridande kan enligt oss vara en av orsakerna till att 
företaget innehar en större marknadsandel än de andra företagen. 
 
Vi finner företagens likartade utvecklingar väldigt intressanta och uppmanar läsaren till att 
bära med kunskapen från denna del och ha den i tankarna då vi i nästföljande delar av kapitlet 
diskuterar företagens utveckling i ett internationellt perspektiv.  

4.3. Branschens utveckling i ett internationellt perspektiv 

Utifrån de intervjuades beskrivningar av de förändringar de svenska aktörerna genomfört, 
resonerades under intervjuerna om dessa förändringars ursprung och huruvida de kan hänföras 
till en internationell utveckling. Under kommande två rubriker diskuteras de huvudsakliga 
utvecklingar de intervjuade rapporterade om, internationalisering och konsolidering samt 
branschglidningar och -utveckling. 

4.3.1. Internationalisering och konsolidering 

Under intervjuerna med representanter från ICA, Coop, Axfood, Bergendahls och 
Dagligvaruleverantörernas Förbund diskuterade vi drivkrafterna bakom branschens 
internationalisering och konsolidering. De större trenderna har enligt intervjupersonerna varit 
strukturomvandlingar i branschen, från nationell nivå till mer internationell. Enligt de 
intervjuade härrör strukturomvandlingarna främst från de internationella kedjornas sätt att 
arbeta. Dessa stora kedjor gör bland annat globala inköp och har centraliserat 
beslutsprocesserna till huvudkontoren. Dagligvaruhandeln har även, utifrån vad de intervjuade 
rapporterar om, i jämförelse med andra branscher haft en sen internationaliseringsprocess. De 
intervjuade tillfrågades vad det beror på. Företagsrepresentanterna anser att det kan härledas 
till att handeln är en lokal företeelse. En av de intervjuade uttryckte sig såhär: 
 
"All business is local" 
 
Det finns enligt ett par av intervjupersonerna nationella barriärer vid matinköp, exempelvis är 
90 procent av de livsmedel som köps och säljs i Sverige svenska. 
Internationaliseringsprocessen har tagit lång tid och kan enligt Jörgen Friman (intervju, 2002-
11-22) ses i tre led, det är detaljhandelssidan, producenterna/leverantörerna och 
underleverantörerna. De sistnämnda som tillverkat glasflaskor, emballage och liknande, 
exempelvis Tetra Pak, var tidigt ute och internationaliserade sig och skapade internationella 
nätverk. Nästa steg i processen var, enligt Friman, industrins internationalisering och 
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konsolidering, de som producerar, exempelvis Procter & Gamble och Unilever. Dessa 
utvecklingar ledde till den tredje fasen där handeln internationaliserar och konsoliderar sig. 
Det påvisar Friman genom att hänvisa till hur ägarstrukturen och samarbetena ser ut. ICA ägs 
idag till hälften av Ahold, Coop har ett nordiskt samarbete och Axfood hamnar troligen i 
någon större konsolidering så småningom, enligt Friman som påpekade att: 
 
"Det har varit lite katten på råttan! Det började långt bak i ledet" 
 
De flesta av de företag som blivit internationella har enligt de intervjuade oftast varit 
börsnoterade. Kravet på företag som börsintroduceras är i de intervjuades mening tillväxt och 
eftersom både de amerikanska och europeiska marknaderna är relativt väletablerade och 
välmättade, måste företagen se sig om utanför den nationella gränsen. Det franska 
internationella dagligvaruföretaget Carrefour är ett exempel på ett tidigt börsnoterat företag, 
börsintroduktionen skedde redan 1970 (http://www.carrefour.com [a], 2003-01-03). Två år 
därefter etablerades Carrefour i Spanien, tre år därpå i Brasilien och fram till år 2000 har 
nyetableringar gjorts i Argentina, Taiwan, Italien, Turkiet, Mexico, Malaysia och ytterligare 
länder (http://www.carrefour.com [a-c], 2003-01-03). Företaget började även sin 
konsolidering redan i slutet av 1980-talet då det köpte upp andra inhemska och utländska 
kedjor (http://www.carrefour.com [b-c], 2003-01-03). En annan internationell jätte är 
holländska Ahold som även var ute tidigt på börsen, 1993, och påbörjade samgåenden redan 
under början av 1980-talet som fortlöpt fram till idag (http://www.ahold.com [a-f], 2003-01-
03).  
 
Omvandlingen inom handeln kan enligt de intervjuades utsagor delvis hänföras till teknisk 
innovation och delvis förändrad ägarstruktur samt mättade hemmamarknader, vilka resulterat 
i effektivisering för de företag som måste leverera tillväxt till ägarna. Internationaliseringen 
och konsolideringen i dagligvaruhandeln anser vi vara kontinuerliga förändringar av mer 
reaktiv karaktär där de svenska företagen gjort förändringar steg för steg med internationella 
kedjor som förebilder. Det baseras på ovanstående resonemang om att internationaliseringen 
och konsolideringen i svensk handel har varit ett led i en rad tidigare förändringar i utlandet 
och i leverantörsledet som handeln anammat. Vid första anblick på handelns framåtskridande 
i Sverige är det tämligen lätt att tro att branschen genomgått radikala förändringar eftersom 
det hänt väldigt mycket den senaste tiden. När vi dock ser var det härstammar ifrån och hur 
det fortlöpt anser vi att den tagit en stabil väg. Det baseras på att varken ICA, Coop eller 
Axfood i ett internationellt perspektiv varit i spetsen för utvecklingen, de har heller inte 
försökt vara en av ledarna till förändringarna. Detta påstående styrks genom det som de 
intervjuade sade om att de följt trenderna i Europa och i USA samt med exempel som givits 
från internationella kedjors förändringar. Sverige och även andra nordiska aktörer har hittills 
avvaktat och relativt nyligen börjat konsolidera sig. Vi ser de svenska aktörernas aktioner som 
svar på den ökade internationella konkurrensen vilket stämmer väl överens med Melin och 
Hellgrens (1994) beskrivning av reaktiv, kontinuerlig anpassning. Författarna säger att företag 
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"finjusterar" sig för att försvara eller förstärka den rådande marknadspositionen vilket enligt 
oss är väl förenligt med de åtgärder våra svenska aktörer vidtagit. Företagen har konsoliderat 
sig i Norden och även i Europa för att stärka sina positioner på hemmamarknaden för att 
överleva och försöka hålla nya aktörer på avstånd från den svenska marknaden.     

4.3.2. Branschglidningar och -utveckling 

Den andra utvecklingen vid sidan av internationalisering och konsolidering är 
branschglidningar. Beträffande branschblandningar ser de intervjuade själva fenomenet som 
polariserat. De menar att det vid den ena polen finns de företag som erbjuder bankverksamhet, 
postverksamhet, färdigmat och specialvaror, och vid den andra polen finns lågprisbutikerna 
som endast fokuserar på låga priser. De intervjuade tillfrågades var branschblandningarna 
börjat och varför de ägt rum. Kan utvecklingen hänföras till företagens egna initiativ eller 
anpassning till konsumentens förändrade beteende, ett samspel mellan dem, trender från 
utlandet eller något annat? Svaret var inte självklart, nedanstående citat från en av aktörerna 
belyser dilemmat: 
 
"Det är ungefär som hönan och ägget, vilket kommer först?" 
 
De intervjuade menar att banksatsningen, färdigmat och näthandel kan knytas an till 
branschens ökade lyhördhet för konsumentens behov. Det härstammar enligt 
företagsrepresentanterna från en allt hårdare konkurrenssituation och att konsumentens 
ändrade beteende, behov och önskemål blivit mer besvärliga. Dock tillägger de intervjuade att 
även denna utveckling startats av större internationella kedjor. Ett exempel på det är Carrefour 
som redan 1981 introducerade betalkort och 1984 började erbjuda finansiella tjänster 
(http://www.carrefour.com [b], 2003-01-03). Det som poängteras av respektive intervjuad är 
att det måste ligga en logik och ekonomi bakom de förändringar handeln väljer att genomföra. 
Banksatsningen menar de (fastän alla aktörer inte investerat i bank) kan ses som en naturlig 
följd av ett välutvecklat kundkortssystem samtidigt som det stillar ett dagligt behov av 
transaktioner. Om man har man pengar på kortet framhäver de intervjuade från ICA och Coop 
att man lika gärna kan få bra ränta om man väljer att spara på det. På samma gång är 
banksatsningen enligt dessa intervjuade ett svar på de ordinarie, stora bankernas diskuterade 
räntor. Således bottnar ICAs och Coops banksatsning enligt Dettmann och Kummås 
(intervjuer; 2002-11-19, 2002-11-20) i ett kundbehov.  
 
Restaurangsatsningen hänförs av de intervjuade nästan helt och hållet till konsumentens 
förändrade livsstil. De intervjuade menar att det är fler som arbetar idag, främst fler kvinnor 
och särskilt i Norden, vilket leder till att tiden som avsätts till matlagning minskar. 
Färdiglagad mat köps allt mer frekvent och till den här utvecklingen menar aktörerna i 
handeln att de försöker anpassa sig. En av de intervjuade uttryckte fenomenet såhär: 
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"Tidigare pratade vi mycket om i branschen att vi skulle slåss om konsumentens plånbok, nu kan man väl säga 
att vi brukar prata mer om konsumentens mage. Där ser du branschblandningen!"  
 
De intervjuades utsagor om att det finns fler arbetande kvinnor i Sverige, och även 
sammantaget i Norden, än i resterande Europa och i USA stämmer överens med statistiska 
undersökningar som gjorts. En undersökning som gjorts av Eurostat (EUs statistiska organ), 
SCB (Svenska statistiska centralbyrån) och United Nations (FNs statistiska organ) visar att 
Sverige är ledande, tätt följt av Finland, Danmark och Norge, i fråga om att ha lika antal 
arbetande kvinnor som män (United Nations, SCB, Eurostat, 1995). Undersökningen visar att 
det i USA råder större skillnad mellan antal arbetande kvinnor och män, USA har färre 
arbetande kvinnor än män (United Nations, SCB, Eurostat, 1995). I USA svarar att dock ”äta i 
butiken” och ”färdigt att ta med” för mer än halva livsmedelsförsäljningen (KF 
Verksamheten, 1998). Om ”färdigmatutvecklingen” beror på ändrad livsstil genom fler 
arbetande kvinnor som de intervjuade hävdar, får det oss att ifrågasätta varför den börjat i 
USA och har så stor andel fastän det där enligt statistiken är mindre antal arbetande kvinnor. 
Vi kan inte uttala oss om vad konsumentens ändrade ”matvanor” beror på, det kan vara 
företagen som drivit utvecklingen genom att erbjuda kunden färdigmat eller kunden som av 
olika anledningar har mindre tid för matlagning, eller något annat. Hur som helst sluter vi oss 
inte till att det beror på att fler kvinnor arbetar idag på grund av den motsägande statistiken. 
Trots denna motsättning tar vi dock till oss det de intervjuade sagt om att trenderna till 
färdigmat börjat i de större internationella kedjornas sätt att arbeta.  
 
En annan faktor som de intervjuade pekar på är att det finns fler ensamhushåll idag än 
tidigare. De intervjuade hävdar att många ensamstående lägger mindre tid på matlagning och 
mer frekvent köper färdigmat jämfört med flerpersonshushåll, familjer. Även till detta 
påstående söktes statistik. Enligt Statistiska Centralbyråns demografiska rapport (2002) har 
enpersonshushållen i Sverige ökat med 170 000 stycken på nio år. Dock påpekas det i 
rapporten att ökningen delvis är skenbar på grund av olika definitioner av ensamhushåll 
(Statistiska Centralbyråns Demografiska Rapport, 2002). Fastän ökningssiffran inte må vara 
korrekt tror vi på att en ökning i antal ensamhushåll skett. Det baseras på de intervjuades 
utsagor och även statistiken som visar på en ökning, även om siffran kanske inte är exakt. Det 
skulle enligt oss vara orimligt att Statistiska Centralbyråns notering om en ökning på 170 000 
skulle vara helt fel. Däremot menar vi att det är svårt att avgöra om en ökning av 
ensamhushåll leder till ökning av förtäring av färdigmat. Vi tar det dock för möjligt att 
ensamhushåll mer frekvent än flerpersonshushåll förtär restaurangmat eller annan färdigmat.   
 
När de svenska aktörerna jämför restaurang- och banksatsningen med näthandelssatsningen 
konstaterar de att den sistnämnda inte fått lika stor genomslagskraft som de andra två. 
Människor önskar, enligt de intervjuade, handla i affärerna av olika anledningar, att det är 
socialt eller att människor faktiskt vill "känna" på de varor som de köper, främst frukt och 
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grönt. Det för oss tillbaka till de intervjuades påstående om att det måste finnas ett samspel 
mellan företagens investeringar och konsumentens behov viket vi instämmer i.   
 
De intervjuade tillfrågades även om den andra polen av utvecklingarna, lågprisfokuseringen 
vid sidan av branschblandningarna. Enligt de intervjuade har Sverige en liten andel 
lågprisbutiker. Företagsrepresentanterna menar att det som uppmärksammats den senaste 
tiden är de utländska aktörerna som är på väg in i Sverige, vilka uteslutande är lågprisbutiker 
som tyska Lidl. Enligt Konkurrensverket (Rapport, 2002b) fanns inte ens begreppet 
lågprisbutik innan 1970-80-talet i Sverige. Konkurrensverket menar att dessa butiker på den 
tiden betraktades som irritationsmoment av den traditionella dagligvaruhandeln 
(Konkurrensverkets rapport, 2002b). Först en bit in på 1990-talet gick ICA in på 
lågprismarknaden genom att etablera RIMI-butiker, de andra aktörerna följde efter. Från 
ingen försäljningsandel på dagligvarumarknaden på 1980-talet har lågprissegmentet idag en 
andel på 13 procent (Konkurrensverkets rapport, 2002b). Enligt de intervjuade är 
lågprismarknadens andel i andra europeiska länder betydligt högre än den i Sverige. De 
svenska aktörerna hävdar att de tyska lågpriskoncepten, Lidl och Aldi, har höga 
marknadsandelar i sitt hemland. Det gäller även utvecklingen av egna varumärken som enligt 
de intervjuade är avsevärt högre i europeiska kedjor än svenska. Det är den låga andelen 
lågpriskoncept samt höga matpriser i Sverige som uppmärksammats de senaste åren av 
utländska aktörer, menar de intervjuade.  
 
Beträffande branschblandningar anser vi, med grund i förd diskussion, att de svenska 
aktörerna, eller bör vi säga de nordiska, varit reaktiva. I Sverige och i Norden må det finnas 
fler arbetande kvinnor och fler ensamhushåll än i resterande Europa och i USA, men enligt 
oss kvarstår faktum att färdigmatutvecklingen härrör från internationella trender som börjat 
utanför Norden. Det gäller även banksatsningen och näthandeln. Beträffande 
lågprissegmentets utveckling anser vi också med grund i tidigare diskussion att de svenska 
aktörerna i efterhand anpassat sig till förändringar ledda av utländska kedjor. Därmed anser vi 
sammantaget i ett internationellt perspektiv att de svenska aktörerna gjort kontinuerliga 
förändringar av reaktiv karaktär. Till följd därav placerar vi den svenska handelns typ av 
förändring i den nedre, högra rutan i figur 4.1.  

4.4. Utvecklingen i sammandrag 

I första delen av detta kapitel diskuterades de enskilda företagens utvecklingar och en 
jämförelse dem emellan gjordes. Vi kom fram till att ICA varit i spetsen för fler förändringar 
men lyfte framförallt fram att företagen genomfört likartade förändringar vid nästan samma 
tidpunkter. I nästa del resonerade vi kring branschens utveckling beträffande 
internationalisering, konsolidering och branschglidningar och urskiljde att de svenska, eller 
nordiska, aktörerna följt och anpassat sig till utvecklingar i Europa och USA. Vi kom 
därigenom till slutledningen att våra svenska aktörer i ett internationellt perspektiv genomgått 
reaktiva, kontinuerliga förändringar. Vi har tidigare nämnt att vi funnit de svenska företagens 
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simultana, samtidiga förändringar intressanta. I nästa kapitel kommer konkurrenssituationen i 
dagligvaruhandeln diskuteras vilket bygger vidare på detta kapitel på så sätt att rådande 
konkurrensläge till stor del kan härledas från detta kapitel. I kapitel fem följer även en mer 
utförlig diskussion föras om företagens samtidiga, likartade förändringar ur en ny synvinkel.   
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5. Nuvarande konkurrenssituation 
I föregående kapitel diskuterades de huvudsakliga trender och förändringar som gjort sig 
tydliga i dagligvaruhandeln under de senaste åren. I det här kapitlet bär vi med oss kunskapen 
om dessa utvecklingar och de fyra företagens ageranden i samband med dem. Denna kunskap 
utgör grund för att diskutera om och hur tidigare ageranden bidragit till företagens nuvarande 
styrkor och svagheter och resulterat i rådande konkurrenssituation på den svenska 
dagligvarumarknaden. Branschens aktörer diskuteras först i anslutning till framförallt Porters 
(1980) fem konkurrenskrafter. Krafterna används för att strukturera upp den nuvarande 
situationen och vidareutvecklas därefter med hjälp av Nalebuff och Brandenburgers (1996) 
värdenät. Innan vi för en djupare diskussion om teorier och konkurrensen inom branschen 
beskrivs inledningsvis företagens konsolidering, hur dagligvarumarknaden ser ut och en del 
av den kritik som riktats mot nuvarande aktörer.    

5.1. Konkurrensens karaktäristika  

En uppmärksammad tendens i branschen är som diskuterats i kapitel 4 de senaste årens 
uppköp, samgåenden och allianser mellan företag. Allianser definieras av Rowe m fl (1994) 
som koalitioner vilka organisationer bildar med andra organisationer för att nå ett eller flera 
av sina strategiska mål. Det finns flera orsaker till och syften med att bilda allianser, ofta ses 
de dock enligt författarna främst som bra alternativ till ägande. Axfood bildades genom ett 
samgående mellan flera företag som ett led i konsolideringstrenden och för att nå 
samordningsvinster i bland annat inköp och kompetensutbyte (Axfood Årsredovisning, 2000). 
Konsumentkooperationen har också utökat sitt samarbete i Norden genom alliansen Coop 
Norden (Kooperativa Förbundets verksamhet, 2001). Intressant anser vi är Royal Aholds 
förvärv av halva ICA. Enligt Englund (2002b) mår Ahold "illa". Det kan enligt författaren 
hänföras till att företaget tvingats vinstvarna i ett flertal kvartal och gjort stora förluster. 
Englund (2002b) skriver även att företaget ser över sina verksamheter för att sälja av det som 
inte tillhör kärnverksamheten. Författaren lyfter då fram frågan om ICA tillhör 
kärnverksamheten. Under intervjun med Peter Dettmann (2002-11-19) beskrev han 
ägarförhållandena i ICA Ahold AB.  Enligt Dettmann äger Royal Ahold 50 procent av 
aktiekapitalet medan ICA Förbundet äger 30 procent och Canica 20 procent av aktiekapitalet. 
Genom avtal mellan ICA Förbundet och Canica skall Canica stödja ICA Förbundets 
uppfattning i röstsituationer. Syftet är att det ska råda röstmässig balans mellan Royal Ahold å 
ena sidan och ICA Förbundet/Canica å den andra (Peter Dettmann, 2002-11-19). Om Ahold 
vill eller tvingas sälja måste budet enligt hembudsavtalet gå till ICA (Englund, 2002b). 
Englund (2002b) frågar vidare hur intressant det kan vara för Ahold att vara hälftenägare till 
ett företag med reducerad rösträtt. Författaren påpekar även att Stein Erik Hagens ägande i 
Orkla (livsmedelsleverantör till ICA och andra konkurrerande företag) på sikt kan bli en 
ohållbar situation. Situationen kan uppfattas vara något osäker men med grund i ovanstående 
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bedömer vi att om Ahold och ICA avbryter sitt samarbete kan ICA finna en ny internationell 
partner eller återgå till att vara handlarägt kooperativ.    
  
Samgåenden och allianser har enligt vår uppfattning förstärkt de stora aktörernas 
marknadspositioner i Sverige, Norden och gentemot utländska aktörer. Det har sin grund i de 
svenska aktörernas anpassning till den internationella konsolideringstrend som beskrivits i 
föregående kapitel. Denna utveckling med förstärkta marknadspositioner för de tre stora 
aktörerna leder oss vidare in i den livligt diskuterade, rådande konkurrenssituationen i svensk 
dagligvaruhandel, med dessa tre stora aktörer och den mindre aktören Bergendahls. I spetsen 
för kritiken är Konkurrensverket. Det som ifrågasätts av verket är som nämnts bland annat 
prisnivån i Sverige och om det råder något beroendeförhållande företagen emellan som kan 
hindra nya aktörer från att etablera sig på marknaden (Konkurrensverkets rapport, 2002a). 
Enligt de intervjuade råder ingen sådan typ av beroendeförhållande. Eftersom tillväxttakten i 
branschen är låg menar företagsrepresentanterna att konkurrensen nu är hårdare än tidigare. 
De intervjuade är i stort positiva till en ökad konkurrens då det skulle vässa de rådande 
aktörerna och gynna konsumenten. Dock tillägger de att det samtidigt är en fråga om att 
försvara sina marknadsandelar, och en av de intervjuade påpekade:  
 
”Nej, det finns inga barn tillsammans mellan de tre aktörerna utan vi strider ju på kniven för varje 
omsättningskrona”   
 
Konkurrensverket strävar efter "perfekt konkurrens". En sådan konkurrens på en marknad 
kräver uppfyllandet av vissa villkor, såsom fritt in- och utträde, mångfald, fullständig 
information om bland annat priser och produktegenskaper (Konkurrenverkets rapport, 2000). 
Produkter som bjuds ut är identiska och företag kan inte individuellt påverka priser. 
Konkurrensverket poängterar dock att perfekt konkurrens i själva verket är en norm, eller ett 
önskat tillstånd. I Sverige är oligopolistisk konkurrens, eller fåtalskonkurrens, vanligt 
förekommande i ett flertal branscher, ett exempel är bensinbolagsbranschen. Oligopolistisk 
konkurrens präglas av att det råder ett ömsesidigt beroende mellan företagen vilket de måste 
ta hänsyn till i sina strategiska beslut (Konkurrensverkets rapport, 2000). Då det i princip 
endast förekommer fyra aktörer på den svenska dagligvarumarknaden ser vi en hög 
koncentration av aktörer och konstaterar att konkurrensen på den svenska marknaden kan 
betraktas som oligopolistisk.  

5.2. De fem konkurrenskrafterna 

Konkurrensläget i en bransch påverkas enligt Porter (1980) av fem drivande 
konkurrenskrafter, vilka är nyetableringshot, substitutionshot, köpares och leverantörers 
förhandlingsstyrka och rivalitet mellan nuvarande konkurrenter. De fem krafterna innebär 
enligt författaren således en konkurrensdefinition som inte endast innefattar nuvarande 
konkurrenter. Synen på konkurrensen vidgas till att även omfatta påverkan från andra håll. 
Krafterna influerar vilka strategier som finns tillgängliga för ett företag och deras 
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sammanlagda styrka bestämmer konkurrensintensiteten och därefter vinstpotentialen i 
branschen (Porter, 1980). Krafterna samt exempel på dem illustreras i figur 5.1.  
 

Figur 5.1 - Branschkonkurrensens drivkrafter  

 

 
  
Källa: Porter, 1980,  s. 26, modifierad. 

 
I den här delen av kapitlet kommer vi att beskriva konkurrenssituationen i 
dagligvarubranschen genom att utgå från ovanstående modell, de fem konkurrenskrafterna. 
Vår avsikt är däremot inte att avgöra branschens lönsamhetspotential utan att använda 
krafterna som verktyg för att strukturera och få en överblick över konkurrenssituationen i 
branschen. De fem konkurrenskrafterna kommer att behandlas i ordningen leverantörers 
förhandlingsstyrka, hot från substitutionsprodukter, köpares förhandlingsstyrka, rivalitetsgrad 
mellan aktörerna i branschen samt hot om nyetablering. Beskrivningen av dem i denna 
ordning anser vi tydliggör krafternas kopplingar till varandra och även till kommande delar i 
kapitlet.  

5.2.1. Leverantörers förhandlingsstyrka 

Diskussionen om konkurrenskrafterna inleds med leverantörers förhandlingsstyrka då vi anser 
att den knyter an till de förändringar som skett genom den tidigare beskrivna 
internationaliseringen och konsolideringen i dagligvaruhandeln såväl som i leverantörsledet. 
Leverantörers förhandlingsstyrka bestäms enligt Porters (1980) resonemang av hur mäktiga 
leverantörerna är. Han menar att om de som grupp domineras av några få företag och är mer 
koncentrerad än den bransch de säljer till är de förhandlingsstarka. Leverantörerna till 
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dagligvarubranschen karaktäriseras enligt Larsson och Wahlberg (2002c) av en hög 
koncentrationsgrad. Författarna påpekar att de fem största leverantörerna; 
Jordbrukskooperationen, Kraft, Orkla, Unilever och Swedish Match, står för 40 procent av 
handelns inköp. Det finns dock enligt Konkurrensverket (Rapport, 2002b) en mängd mindre 
leverantörer samt de leverantörer som tillverkar produkter åt någon av handelns aktörer, under 
dess egna varumärke, som konkurrerar med de stora om försäljningen till dagligvaruhandeln.   
 
Generellt uppfattar vi dagligvaruhandelns betydelse som väsentlig för leverantörerna även om 
Sverige kanske är en liten marknad för globala leverantörsföretag. Det grundar vi först och 
främst på att det endast finns ett fåtal aktörer på den svenska dagligvarumarknaden och att det 
i enlighet med Jörgen Frimans (intervju, 2002-11-22) resonemang är viktigt för leverantörerna 
att ha ett bra samarbete med dessa för att få ut sina varor på hyllorna. Leverantörernas 
förhandlingsstyrka gentemot handlarna har enligt Konkurrensverket (Rapport, 2002b) genom 
åren försvagats. Det beror enligt verket på flera orsaker, en av dem är den långtgångna 
integrationen mellan butiksled och inköpsorganisation/grossistfunktion i svensk 
dagligvaruhandel. I Konkurrensverkets rapport (2002b) beskrivs hur blockens 
inköpsorganisationer sluter avtal med leverantörerna om leverans- och försäljningsvillkor och 
styr på så sätt mer utbudet av butikens varor, så kallad sortimentsstyrning. I rapporten framgår 
att distributionen till butiker sker i hög grad via den egna grossistfunktionens lager där 
leverantörerna lämnar av varorna. Denna samverkan har resulterat i att leverantörer som inte 
uppfyller inköpsorganisationens villkor får svårigheter att marknadsföra sina varor i blockens 
butiker (Konkurrensverkets rapport, 2002b). Vi ser vissa skillnader mellan större och mindre 
leverantörers förhandlingsstyrka och behandlar dem avskilt i nedanstående två stycken. 
 
De svenska aktörerna har framfört att de har svårt att i anmärkningsvärd utsträckning påverka 
priserna från stora leverantörsföretag såsom Unilever eller Kraft. Det grundar företagen bland 
annat på att det krävs en viss storlek för att kunna förhandla sig till bättre priser. De stora 
aktörerna sade under intervjuerna att de visserligen är stora på den svenska marknaden men 
påpekade samtidigt att alla aktörer på den svenska marknaden är mycket små i jämförelse 
med europeiska eller amerikanska aktörer som Carrefour eller Wal-Mart. Intervjusvaren pekar 
på att de tre aktörerna har svårt att kunna påverka leverantörer i samma grad som 
internationella aktörer. Desto svårare tror vi att det kan bli för en mindre aktör som 
Bergendahls att påverka leverantörerna. Som ovan nämnts eftersträvar de stora 
leverantörsföretagen ett bra samarbete med de få aktörer som finns på den svenska 
marknaden. Samtidigt är det i vår mening av betydelse för aktörerna själva att kunna erbjuda 
konsumenten kända varumärken. Därmed uppfattar vi i fråga om dessa stora leverantörer ett 
ömsesidigt beroende med de svenska aktörerna snarare än en större makt från någon part. 
Varken dessa leverantörer eller handeln har enligt vår uppfattning avsevärt större 
förhandlingsstyrka gentemot den andra parten, och samspelet dem emellan måste i slutändan 
styras av konsumenternas preferenser.  
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Vi ser utifrån intervjusvaren att den köpande branschen, den svenska dagligvaruhandeln med 
tre större och en mindre aktör på marknaden, är koncentrerad i högre grad än leverantörsledet. 
Därmed är vi av åsikten att mindre leverantörers förhandlingsmakt är svag relativt de fyra 
aktörerna. Konkurrensverkets (Rapport, 2002b) påstående om leverantörernas försvagade 
förhandlingsstyrka anser vi framförallt gälla dessa mindre leverantörer. De mindre 
leverantörernas förhandlingsstyrka kan enligt vår syn framöver komma att bli ännu svagare i 
takt med att de stora aktörerna satsar på egna varumärken. Vi grundar detta påstående på de 
stora aktörernas utsagor om att en ökning sker och kommer att fortsätta i produktion av egna 
varumärken. De mindre leverantörerna kan då bli tvungna att tillverka åt de stora aktörerna i 
handeln för att kunna överleva, en utveckling som befaras av Dagligvaruleverantörernas 
Förbund (Jörgen Friman, intervju, 2002-11-22).  
 
Vi uppfattar även att de leverantörer med kända varumärken eventuellt kan hotas av handelns 
ökade satsning på egna varumärken. I förlängningen skulle även dessa kunna känna sig 
tvingade till att tillverka någon produkt under handelsföretagets egna varumärke för att kunna 
få fortsätta sälja sina kända varumärken till handeln. I likhet med Konkurrensverket (Rapport, 
2002) ser vi därigenom en förskjutning av makten. Tidigare hade leverantörer större makt, 
men i och med integrationen mellan butiksled och inköpsorgan samt utvecklandet av egna 
varumärken, anser vi att makten parterna emellan jämnats ut. Den enda aktören som inte 
utvecklat egna varumärken är Bergendahls. Enligt Spiros Mylonopoulos (intervju, 2002-11-
27) går de emot strömmen. Han menar att det inte är säkert att konsumenten i alla avseenden 
tjänar på att köpa produkter utvecklade av aktörerna själva, på grund av att de inte alltid håller 
kvalitetsmåtten. Han påpekar också att det är svårt för en mindre aktör som de själva att ha 
resurser för sådana investeringar. Resterande aktörer uttrycker sig klart och enhälligt i frågan, 
vilket belyses i nedanstående citat av en av de intervjuade: 
 
”Andelen egna varumärken kommer definitivt att öka. På DLF-dagen sade alla aktörerna att de ville växa till en 
andel på åtminstone 15 procent. Det är relativt lågt om man tittar på aktörerna i Europa där man kanske ligger 
på en andel på 40 procent. Lågpriskedjorna har väl snarare en andel på 85-95 procent egna varumärken.”  

5.2.2. Hot från substitutprodukter 

Det förekommer i allt högre grad branschblandningar och –glidningar och ett par av de 
intervjuade framhöll att det för närvarande är branschblandningar eller geografisk expansion 
som ger möjligheter till tillväxt. Aktörerna var enligt intervjusvaren överens om att 
branschblandningar kan ses som positiva i fråga om mer färdiglagad mat och enklare 
restaurangverksamhet i butik. Det beror på att de kan erbjuda konsumenten färdigmat till följd 
av dennes förändrade efterfrågan och därmed kanske ta andelar i restaurangbranschen. 
Beträffande exempelvis bankverksamhet gick åsikterna isär. ICA och Coop är positiva till att 
erbjuda sådana tjänster och refererar till dem som mervärden. ICA erbjuder redan idag 
banktjänster, och Coop fungerar som distributör för Coop Bank som ägs av KF. Dessa aktörer 
har sedan tidigare väletablerade kundkortssystem och ser enligt intervjusvaren banktjänster 
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som en naturlig vidareutveckling av det konceptet. Axfood och Bergendahls menar däremot 
att de väljer bort sådana tjänster till förmån för kärnverksamheten, försäljning av dagligvaror.  
 
Företag i en bransch konkurrerar inte enbart med varandra utan även med branscher som 
erbjuder substitutprodukter och således beskriver Porter (1980) hot från substitutprodukter 
som en av de fem konkurrenskrafterna. Substitutprodukter är i hans syn sådana produkter som 
tillfredsställer samma behov hos konsumenten som branschens egen produkt. Det finns i vår 
mening alltid ett behov hos konsumenter av att köpa mat och att köpa färdiglagad mat på 
restaurang kan sägas vara ett substitut till att handla den i butiken och laga till själv hemma. 
En trend de intervjuade rapporterar om är att folk i allmänhet har mindre tid att laga mat och 
därför äter mer ute eller köper färdiglagat från restauranger. Vi ser på så sätt denna tendens 
som ett hot gentemot de etablerade aktörerna i dagligvaruhandeln och betraktar 
konkurrenstrycket från substitutprodukter som högt. Som svar på denna nya, ökade 
konkurrens från restauranger arbetar aktörerna utifrån vår synvinkel för att kunna erbjuda allt 
mer färdiglagad mat av fler typer än vad som finns idag. 

5.2.3. Köparnas förhandlingsstyrka 

Den tredje konkurrenskraften är köparnas förhandlingsstyrka. Om köpargruppen är stor, 
koncentrerad till få aktörer och volymen av deras inköp är stor i förhållande till leverantörens 
försäljning, är köparna förhandlingsstarka enligt Porter (1980). Dagligvaruhandelns köpare är 
otaliga, men vi menar att köpare som grupp kan vara förhandlingsstarka eftersom de 
produkter olika livsmedelsbutiker erbjuder i stort sett är lika fastän butikskoncept kan variera. 
Det tycks överensstämma med Porters (1980) resonemang om att standardiserade produkter 
ökar köpares förhandlingsstyrka då möjligheten att välja mellan leverantörer är stor. Det 
grundas även på att alla människor har behov av att handla mat och enligt oss i stor 
utsträckning kan välja var, när och hur de gör det. Köparna kan i det avseendet spela ut olika 
leverantörer mot varandra vilket vi även vill anknyta till diskussionen om hot från 
substitutprodukter. Konsumenter kan exempelvis spela ut en dagligvarubutik och en enklare 
restaurang mot varandra likväl som två dagligvarubutiker mot varandra. Vi tror inte, i likhet 
med ett par av de intervjuade, att människor alltid går till samma butik för att göra alla sina 
matinköp, utan som Kenneth Wall uttryckte det:  
 
”Folk kommer att fortsätta vara otrogna”  
 
Om branschens varor utgör en viktig del av konsumenters inköp, bidrar det enligt Porters 
(1980) resonemang till en stark förhandlingsmakt för köpargruppen. Inköp av mat i någon 
form är visserligen nödvändiga och utgör en viktig del av ett hushålls inköp. Generellt 
tenderar dock människor enligt de intervjuade att spendera en större del av sin inkomst på 
olika typer av upplevelser än tidigare och en mindre del på att tillfredsställa grundläggande 
behov. Ett par av de intervjuade framför att av folks disponibla inkomst går cirka 12-13 
procent till livsmedelsinköp. Eftersom trenderna enligt dessa aktörer pekar på mer uteätande 
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och färdiglagad mat tror de att framförallt ensamhushåll kanske endast avsätter 5 procent av 
sin inkomst till att köpa hem mat. Därmed kan ensamhushållen även bli mindre priskänsliga. 
Utifrån dessa uttalanden kan vi föreställa oss, som förenligt med Porter (1980), att 
konsumenter blir mindre och mindre priskänsliga ju lägre andel av sin inkomst de spenderar 
på branschens produkter. Vi kan exemplifiera det med att om konsumenter köper en mycket 
låg andel mat från livsmedelsaffärer spelar kanske inte priset på varorna lika stor roll än om 
alla matinköp hade gjorts där. Det bidrar i det avseendet till att konkurrensen mellan olika 
butikskoncept ökar och således ökar denna köpargrupps förhandlingsmakt.  
 
Samtidigt finns enligt intervjusvaren en tendens från handeln att knyta kunderna till sig, i 
ICAs och Coops fall med hjälp av banktjänster som vidareutvecklats från tidigare 
kundkortssystem. Det kan enligt vår mening i viss mån bidra till att köparnas 
förhandlingsstyrka minskar. Det grundas i Porters (1980) resonemang om att 
omställningskostnader, som drabbar en köpare som byter från en leverantör till en annan, 
minskar köparnas förhandlingsstyrka. På så sätt menar vi att ICA och Coop binder den kund 
som har kundkort eller konto till just dem, vilket medför kostnader för kunden om denne 
önskar byta till en annan leverantör. Det innebär således att dessa kunders möjlighet att spela 
ut olika företag mot varandra minskar något.     
 
Trenden om mer uteätande och färdiglagad mat gäller i hög grad enligt de intervjuade 
storstadsregionerna och inte i så stor utsträckning mindre orter i övriga landet. 
Företagsrepresentanterna styrker detta med att de klart ser att trenderna först kommer till 
Stockholm för att sedan spridas till övriga storstadsregioner. Vi tar till oss de intervjuades 
utsagor om att ökade inköp av färdiglagad mat och mer uteätande visserligen förekommer i 
övriga landet men inte i lika stor utsträckning som i storstadsområden. Vi uppfattar det i 
enlighet med de intervjuade som en naturlig utveckling som dock enligt vår mening får vissa 
konsekvenser i fråga om bland annat substitutprodukter och köpares förhandlingsstyrka. Som 
diskuterat i 4.3.2 kan enligt vår mening en ökning av ensamhushållen leda till ökad förtäring 
av färdigmat. På så sätt anser vi att det kan bli en skillnad i storhushållens och 
ensamhushållens förhandlingsstyrka gentemot handeln. Den sista kan komma att påverka 
handeln mer negativt om ensamhushållen väljer att köpa mat från restauranger istället för i 
butiker.  
 
I traditionell konkurrensanalys ses konkurrens som det som sker mellan likartade varor och 
tjänster. Det avser alltså en avgränsad marknad, och utövas genom anpassning av priser. 
Antagandet blir att konsumenter inte jämför olika produkter för konsumtion eftersom 
produkterna är likartade (Bergström, 2002). De fyra etablerade aktörerna konkurrerar 
framförallt med varandra genom försäljning av mat. Med nya tjänster och 
verksamhetsområden har företagen, utifrån vår syn, ökat konkurrensen sinsemellan och börjat 
konkurrera med andra branscher. De olika aktörerna erbjuder visserligen likartade eller 
standardiserade produkter som diskuterats ovan. I alla avseenden kan dock inte de rådande 



Framtida konkurrens i svensk dagligvaruhandel 
 

58 

aktörerna beskrivas som konkurrenter då de erbjuder delvis olika sortiment och koncept. 
Segmenteringen bör grunda sig på att olika butiker erbjuder olika prisnivå, service och 
sortiment, där lågprisbutiker som exempelvis Netto har ett mycket mer begränsat sortiment än 
en MAXI ICA Stormarknad, som även erbjuder specialvaror. Vi vill belysa detta resonemang 
med ett citat från en av de intervjuade:  
 
”Journalister jämför till exempel Konsum med Netto. Det skulle aldrig en journalist göra inom bilbranschen, 
jämföra Skoda och BMW!”        
 
Konsumenter har alltså möjlighet att välja mellan olika butiker och koncept som inte alltid 
kan sägas vara konkurrerande. Konsumenter jämför olika butiker och varor vilket vi inte anser 
är helt förenligt med den traditionella konkurrensanalysen. Bergström (2002) anser denna 
analys vara statisk, vilket vi instämmer i, då konkurrenssituationen bestäms av hur 
branschstrukturen ser ut vid en viss tidpunkt. Vi anser med grund i ovanstående resonemang 
att konkurrensen är mer dynamisk, vilket diskuteras vidare senare i 5.3.1. En hänvisning kan 
dock göras till det Porter (1980) framhäver, att branschstrukturen visserligen förändras med 
tiden men att den bör vara utgångspunkt för strategisk analys.  

5.2.4. Rivalitetsgrad 

Under denna rubrik vidareutvecklas föregående resonemang om segmentering av marknaden. 
Först beskrivs generellt rivalitetsgraden mellan nuvarande aktörer i anslutning till Porter 
(1980) för att leda oss vidare till en diskussion om de olika aktörernas styrkor och svagheter 
samt konkurrenspositioner. Sistnämnda diskussionsämnen anser vi vara av intresse för denna 
del i uppsatsen då styrkor, svagheter och konkurrenspositioner influerar och influeras av 
rivalitetsgraden i branschen. Dessutom utgör denna diskussion en bra kunskapsbas för senare 
avsnitt i kapitlet (5.3.4), där vi även återanknyter till denna del.  

Få och olika aktörer 

Rivalitetsgraden mellan aktörerna i en bransch är den fjärde konkurrenskraften och beror 
enligt Porter (1980) på flera faktorer, såsom antalet konkurrenter, hur olika de är, deras 
styrkeförhållande och tillväxthastighet i branschen. Konkurrensverket (Rapport, 2002a) har 
framfört kritik mot att antalet aktörer är lågt på den svenska dagligvarumarknaden. Det i 
kombination med att förhållandet aktörerna emellan kan ses som ojämlikt, är det som 
framförallt gör att vi betraktar rivalitetsgraden som relativt hög. Ett ojämlikt förhållande 
aktörerna emellan lyfts fram i Konkurrensverkets rapport (2002b) där ICA som är 
marknadsledare med 40 till 50 procent, konkurrerar med relativt jämbördiga Axfood och 
Coop och med det betydligt mindre Bergendahls. Enligt Porter (1980) skapas mer stabilitet i 
en bransch om aktörerna är ojämbördiga än tvärtom. Jämbördiga konkurrenter skulle enligt 
författaren resultera i tärande konkurrens. En större jämlikhet aktörerna emellan kan 
visserligen enligt oss resultera i att de blir mer benägna och genom liknande resurser att 
bekämpa varandra. Det kan samtidigt, förenligt med Porter, uppstå en situation där 
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jämbördigheten innebär att konkurrensen tär på aktörerna i högre grad. De etablerade svenska 
aktörerna är snarare mycket olika i fråga om storlek, resurser och koncept samt känner till 
varandras möjligheter och begränsningar. Vi tror därför inte att konkurrensen i branschen är 
”mördande” utan snarare stämmer överens med det som Porter (1980) betraktar som 
”gentlemannamässig” konkurrens och som enligt vår uppfattning karaktäriserar en sådan här 
typ av fåtalskonkurrens.  
 
Porter (1980) framhäver att låg tillväxt i branschen bidrar till ökad instabilitet och rivalitet om 
marknaden. Företagsrepresentanterna påpekade under intervjuerna att tillväxten i branschen är 
låg. Därmed kan enligt oss de etablerade aktörerna öka sin marknadsandel endast på 
bekostnad av någon av de andra. Det råder som nämnts i avsnitt 5.1 inget explicit beroende 
aktörerna emellan för att hålla utländska aktörer borta, men vi kan urskilja ett mer implicit 
beroende, då en oligopolartad marknad och medvetenhet om de andra företagens styrkor och 
svagheter enligt vår uppfattning skapar ett visst beroendeförhållande. Med ett sådant 
ömsesidigt beroende frågar vi oss även i vilken utsträckning konkurrensen kan betraktas som 
hög, eller om den därigenom i själva verket kan sägas vara låg. Det är tämligen svårt för oss 
att avgöra exakt hur konkurrensen ter sig, men vi för en mer utförlig diskussion om 
beroendeförhållandet mellan aktörerna i avsnitt 5.3. 

Konkurrenspositioner  

Med bakgrund av resonemanget om rivalitetsgrad och i synnerhet ojämbördigheten som 
nämnts mellan de olika aktörerna, återger vi här de intervjuade representanternas åsikter om 
det egna företagets samt konkurrenternas styrkor och svagheter. Det görs i avsikt att 
presentera en något mer detaljerad beskrivning av skillnaderna företagen emellan och som 
grund för kommande diskussion om konkurrenspositioner. De intervjuade gav en relativt 
entydig bild av vad som kännetecknar de fyra aktörerna i svensk dagligvaruhandel.  
 
En av ICAs styrkor är dess storlek och marknadsledande position, vilket bland annat innebär 
bättre förhandlingsstyrka gentemot leverantörer. Konstruktionen av ICA med handlarägda 
butiker, som drivs av motiverade entreprenörer, och centrala organ sägs utgöra en annan 
styrka. Svagheten anses generellt vara ägarfrågan, att Ahold kan stå i begrepp att styra 
handlarna i större utsträckning än för närvarande vilket kan komma att väcka visst motstånd 
bland dessa. Coops främsta styrka tycks ligga i det faktum att det är ett konsumentkooperativt 
företag. Coop var också tidigt ute med att lansera stormarknader (Obs! Stormarknader) och 
har en stark position på det området. Omvänt kan just det konsumentkooperativa ägandet ses 
som en svaghet då det kan skapa problem i fråga om exempelvis kapitalförsörjning. Axfood 
bedöms framförallt vara starkt inom lågprishandel. Förutom detta anses företaget ha en bra 
ägarstruktur genom att vara börsnoterade med avkastningskrav från ägarna, vilket sporrar 
tillväxt. Däremot är Axfood svagare i det avseendet att andra koncept än lågpris tappar 
marknadsandelar och blandningen av helägda butiker och fria handlare kan leda till 
styrproblem. BergendahlsGruppen är enligt intervjusvaren en liten men alert aktör som 
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framförallt har en styrka med sitt lågpriskoncept. Svagheten anses generellt vara att det är ett 
litet företag och att det av den orsaken har exempelvis sämre förhandlingsstyrka gentemot 
leverantörer.   
 
Beskrivningen av företagens styrkor och svagheter utgör grund i den diskussion som 
vidareutvecklar resonemanget om respektive företags konkurrensposition. På längre sikt utgör 
företagets positionering och lönsamhet basen för dess bestående konkurrensfördel, som enligt 
Porter (1985) i grunden är antingen kostnadsöverlägsenhet eller differentiering. Han menar 
dock att konkurrensfördelar inte kan förstås genom att betrakta företaget som en helhet utan 
de härstammar från företagets alla aktiviteter. Vi instämmer inte helt i detta och har heller inte 
för avsikt att beskriva de fyra aktörernas konkurrensfördelar utifrån aktiviteter inom logistik, 
marknadsföring, service etc. Snarare instämmer vi i den mer generella uppfattningen som 
uppstod under 1990-talet och som enligt Ghemawat (2001) grundar sig på att 
konkurrensposition måste utgå från både kostnadsposition och differentiering, och spänningen 
dem emellan. Det blir ett samspel mellan kostnad och differentiering, eller pris, som vi tror 
präglar de olika aktörerna på olika sätt. Vi avser nedan att utreda vad som väger tyngst i detta 
samspel mellan kostnad och differentiering, och gör en generell bedömning för att kunna 
förstå de olika aktörernas konkurrensposition gentemot de andra. Uppmärksamhet fästs som 
tidigare indikerats vid de butikskoncept som de olika aktörerna erbjuder då de tillfredsställer 
olika typer av behov hos konsumenter. När vi nedan diskuterar de olika aktörerna kommer vi 
därför inte att behandla dem utifrån företaget som helhet utan med bakgrund av deras 
butikskoncept då konkurrenspositionerna skiljer sig mellan olika koncept inom samma 
företag. I nedanstående diskussion kan även beskrivningen i avsnitt 3.2 om olika butikstyper 
vara läsaren till hjälp.  
 
ICA erbjuder som beskrivits under rubrik 3.3 ett flertal butikskoncept, varav det nyaste är 
Netto inom kategorin extremlågpris. Med ett begränsat sortiment av varor anser vi att Netto 
framförallt konkurrerar på en lågkostnadsposition. ICA Express är trafikbutiker som erbjuder 
de vanligaste dagligvarorna för kompletteringsköp. Konceptet innebär en hög grad av 
differentiering framförallt beträffande bekvämlighet och öppettider. MAXI ICA Stormarknad 
och ICA Kvantum, stora butiker med ett visst sortiment av specialvaror, anser vi sträva mot 
en viss grad av differentiering genom att erbjuda ett stort sortiment av varor samt så kallade 
mervärden i form av till exempel banktjänster. Vi ser dock att en lågkostnadsposition 
dominerar något genom de stordriftsfördelar och lägre priser som kan uppnås med stora 
butiker. ICA Supermarket är livsmedelsbutiker i bostadsområden som sägs satsa på hälsa och 
kvalitet, och vi ser därigenom en högre grad av differentiering med anpassning till trender och 
lokala marknader. Samma sak gäller ICA Nära som är mindre kvartersbutiker. Handlarna 
anpassar där sortimentet efter den lokala kundkretsen vilket vi uppfattar som en än högre grad 
av differentiering. Det faktum att ICAs butiker är handlarägda tror vi generellt sett möjliggör 
ökad lokal anpassning för den enskilde handlaren och på butiksnivå ser vi därför möjligheter 
till differentiering. Peter Dettmann (intervju, 2002-11-19) påpekade att eftersom det finns 
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cirka 1800 fria handlare inom ICA, konkurrerar de inte bara med till exempel Coop. De 
konkurrerar även med varandra på en lokal marknad vilket vi menar kan ställa ännu större 
krav på differentiering. Dock begränsas den möjligheten något med en numera högre grad av 
sortimentsstyrning, vilken beskrivits i avsnitt 5.2.1 om leverantörers förhandlingsstyrka. 
Samtidigt åtnjuter ICA positionen som marknadsledare och vi uppfattar därför att de har vissa 
kostnadsfördelar på grund av sin storlek, som bättre priser hos leverantörer och 
stordriftsfördelar som kan bidra till ett visst fokus på låga kostnader.  
 
Coop ombildade under 2001 (se 3.4) sina Gröna Konsum-butiker till Coop Konsum och 
samlade sina stormarknadskoncept under ett namn, Coop Forum. Coop karaktäriseras bland 
annat av social och ekologisk medvetenhet och har numera ett mer enhetligt koncept med de 
två butiksformaten. Satsningen på miljömästare i butikerna (Kooperativa Förbundets 
Verksamhet, 2001), bidrar exempelvis i Coop Konsum-butikerna till en förstärkt ekologisk 
inriktning, och enligt vår syn därmed till en differentieringsposition. Vi anser att 
differentiering är stark relativt mot kostnadsposition främst på grund av miljömedvetenhet, 
kvalitetsupplevelser och kompletterande tjänster såsom banktjänster.   
 
Axfood har, som presenterats under rubrik 3.5, flera butikskoncept och har nyligen samlat sina 
lågpriskoncept under ett namn, Willys, som är stora lågprisbutiker belägna i framförallt 
externa lägen/ytterområden. Willys Hemma som etablerades under 2002 har samma 
grundtanke som Willys men butikerna är belägna i bostadsområden och har ett mindre 
sortiment (Axfood Årsredovisning, 2001). Båda butikskoncepten präglas i hög grad av låga 
kostnader men i samspel med en viss grad av service enligt våra intervjusvar. Vi antar dock 
att låga kostnader dominerar valet av konkurrensposition, framförallt på grund av att Axfood 
samtidigt betecknar Willys Hemma som svar på ”hard discount”-trenden. Ett av Axfoods 
andra koncept, Hemköp, som karaktäriseras av att vara fullservicebutiker, fokuserar istället på 
kvalitet, miljö och etik (se 3.5). I Hemköps konkurrensposition ser vi därför att differentiering 
med en hög kundupplevd kvalitet väger mycket tyngre än låga kostnader. Inom Axfood finns 
även koncepten Spar, Vivo och Tempo som bedrivs av enskilda handlare som har 
franchiseavtal med Axfood (Axfood Årsredovisning, 2001). Spar och Vivo är matbutiker i 
bostadsområden med mottot ”Matglada butiker” och tyngdpunkt på färskvaror. De konceptens 
konkurrensposition uppfattar vi framförallt väger över lite mer åt differentiering med tanke på 
att det görs satsningar på fräscha butiker och färskvaror även om prisnivån måste vara 
konkurrenskraftig. Tempobutikerna är så kallade minimarkets, med ett grundsortiment av 
dagligvaror (se 3.5). De konkurrerar i huvudsak genom långa öppettider och 
kompletteringssortiment. Vi anser att det talar för en mycket hög grad av differentiering 
eftersom sådana bekvämligheter medför högre priser men även ökad betalningsvilja hos 
konsumenter. Axfood har dock inga stormarknader vilket enligt Kenneth Wall (intervju, 
2002-11-25) bland annat beror på att fokus är försäljning av mat eller dagligvaror och inte 
specialvaror.  
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Det mindre BergendahlsGruppen erbjuder livsmedelsförsäljning genom de två 
lågpriskoncepten AGs Favör och City Gross som presenterades i avsnitt 3.6. Som nämnts är 
AGs Favör-butikerna är stora butiker med en hög andel dagligvaror och City Gross är 
stormarknader med en tydlig lågprisprofil. Enligt Spiros Mylonopoulos (intervju, 2002-11-27) 
arbetar Bergendahls starkt med att sänka kostnader i alla led och han påpekar att 
kostnadsmedvetenhet finns i ryggmärgen då det är ett familjeföretag. Det gör att vi anser att 
både AGs Favör och City Gross positionerar sig mer genom låga kostnader än genom 
differentiering, även om andra faktorer har betydelse.  

Polarisering av butikskoncept  

Utifrån diskussionen om differentiering och lågkostnadsposition i olika butikskoncept ovan, 
kan vi urskilja en viss uppdelning som vi anknyter till det som beskrivits i föregående kapitel, 
att dagligvaruhandeln kan ses som polariserad. Den ena ytterligheten är att erbjuda det mesta, 
förutom livsmedel även specialvaror samt bank- och postverksamhet. Den andra ytterligheten 
är lågprisbutiker som endast säljer livsmedelsprodukter. I stora drag ser vi att ICA i många 
avseenden befinner sig mot ytterligheten att erbjuda allt, men att det finns en viss strävan mot 
lågprissegmentet genom Netto-butikerna samt en större satsning på egna märkesvaror. 
Axfood tenderar enligt vår uppfattning att positionera sig kring lågprissegmentet då de har en 
stark position där genom att fokusera på livsmedelsförsäljning och inte andra varor. Dock har 
de butiker som Hemköp och franchisedrivna Tempo som visserligen inte erbjuder 
specialvaror, banktjänster eller liknande men som har en högre differentieringsnivå än deras 
andra koncept. Coop ser vi som en annan av de aktörer som positionerar sig i 
fullsortimentskategorin, framförallt genom butiksformatet Coop Forum med specialvaror samt 
genom Coop Bank. I lågpriskategorin innefattas även Bergendahls med sina koncept AGs 
Favör samt City Gross som endast erbjuder livsmedelsförsäljning. Med konceptet Ekohallen 
erbjuder de visserligen specialvaror men det sker inte i kombination med 
livsmedelsförsäljning. En av de intervjuade poängterade dock angående aktörernas positioner 
att:  
 
”Det är lite olika inriktning, men det ska man inte överdriva, det kommer att förändras” 
 
Utifrån denna summering av butikskoncept och citatet ovan om att de olika företagens 
inriktningar kan komma att ändras, kan diskuteras om nyetableringar kan bli aktuella. 
Samtidigt i vilken utsträckning det finns utrymme för fler aktörer, vilket föranleder 
nedanstående resonemang om den femte konkurrenskraften.      

5.2.5. Hot om nyetablering 

Etablering i en bransch, genom förvärv eller nyetablering, är enligt Porter (1980) en 
pådrivande faktor i förändringen av branschstrukturen. Etablerade företag från andra 
marknader har resurser och kunskap som skiljer dem från andra företag. Porter (1980) belyser 
att etablering på hemmamarknaden av utländska företag som redan är etablerade på andra 
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geografiska marknader kan få betydande konsekvenser för branschstrukturen. Anledningen är 
framförallt att konkurrensen och strategierna på olika marknader i världen kan vara mycket 
annorlunda och på så sätt kan nyetablerarna se andra möjligheter att förändra branschens 
struktur. Lidl med hemmamarknad i Tyskland ser enligt intervjusvar och tidningsartiklar som 
vi tidigare nämnt möjligheter i det svenska lågprissegmentet. Lidl, med enkelhet och bästa 
kvalitet till bästa pris som ledstjärnor, finns i elva EU-länder och har i andra länder etablerat 
sig genom organisk tillväxt (http://www.lidl.de, 2003-01-03). Att växa organiskt är enligt de 
intervjuade ett ovanligt sätt att etablera sig på den svenska marknaden. Enligt pågående 
pressdebatt finns det anledning att tro att de har möjligheter på den svenska marknaden, 
framförallt med tanke på diskussionen om höga matpriser. I anslutning till den här 
diskussionen påpekade dock två av de intervjuade: 
  
”Det är inte så att man kommer in och skär guld med täljkniv” 
 
Den femte konkurrenskraften i en branschanalys är enligt Porter (1980) hot om nyetablering. 
Hotet beror på i vilken grad det finns hinder för etablering i kombination med reaktionen som 
nyetableraren kan förvänta sig från branschföretagen vilket diskuteras under nedanstående 
rubriker, "Etableringshinder" och "Förväntade reaktioner". Vi använder Lidls etablering som 
exempel i följande delar för att den är mest aktuell nu. Det är dock även intressant att leka 
med tanken av nyetableringar genom utländskt förvärv av någon av de rådande aktörerna. En 
sådan etablering skulle enligt de intervjuade kunna ske av någon internationell större kedja. 
Denna tanke låter vi läsaren fundera på, vi kommer att återkoppla till den i kapitel 6.  

Etableringshinder 

Betydande etableringshinder anses av Porter (1980) vara bland annat stordriftsfördelar, 
produktdifferentiering och statlig eller kommunal politik. I den svenska dagligvarubranschen 
tycker vi oss urskilja stordriftsfördelar framförallt i inköp, marknadsföring och distribution av 
varor. Det borde kanske avskräcka potentiella etablerare och tvinga dem att själva starta i viss 
storleksskala. I pressen debatteras numera dagligvarubranschen flitigt och tyska Lidl är som 
nämnts på väg in på den svenska marknaden. Företaget bygger enligt Larsson och Wahlberg 
(2002a) för närvarande ett centrallager i Halmstad och har enligt ryktet för avsikt att etablera 
ett 60-tal butiker samtidigt. De verkar ur vår synpunkt vara tvungna till en etablering i sådan 
storleksomfattning för att kunna finansiera lager och distribution av varor. Lidl tycks hittills 
inte avskräckta av de etablerade aktörernas stordriftsfördelar utan arbetar med att själva bygga 
upp skalfördelar på den svenska marknaden.  
 
Produktdifferentiering innebär enligt Porter (1980) 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 etablerarna måste övervinna. De etablerade aktörerna inom svensk 
dagligvaruhandel erbjuder ett sortiment med såväl kända märkesvaror som i vissa fall egna 
varumärken. Det kan ses som ett hinder mot Lidl som i mycket hög utsträckning erbjuder 
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egna varumärken. För konsumenterna blir det en begränsad valfrihet och Lidl måste med 
andra medel övervinna ett sådant hinder. I fråga om kundlojalitet har vi dock tidigare 
poängterat att vi inte tror att konsumenter alltid är lojala en specifik butik eller kedja utan i 
viss grad är otrogna. Vi har även påpekat att vi med bakgrund av intervjusvaren ser 
tillväxtmöjligheter i lågprissegmentet och utifrån det anser vi att det inte medför alltför stora 
kostnader för Lidl att övervinna en viss existerande kundlojalitet. Dessutom påpekade en av 
de intervjuade att Aldi, Tysklands näst största lågpriskedja som finns i tio europeiska länder, i 
Australien och i USA (http://www.aldi.com, 2003-01-03), har etablerat sig på andra 
marknader och där utökat sortimentet till att omfatta fler färskvaror. Vi håller det inte för 
otroligt att Lidl också skulle kunna genomföra en sådan anpassning av sortimentet vid 
etablering i Sverige.  
 
Etableringshinder för nya aktörer på den svenska dagligvarumarknaden har under den senaste 
tiden debatterats ideligen i pressen. Avvikande åsikter har framförts av olika intressentgrupper 
som Konkurrensverket, kommunpolitiker och de etablerade aktörerna. Vår avsikt är här att 
lyfta fram olika åsikter och sätta dem i kontrast till varandra. 
 
Konkurrensverket framhåller som nämnts att matpriserna i Sverige är höga och att en 
betydande orsak till det är bristande konkurrens. De välkomnar därför nya aktörer på den 
svenska marknaden och menar att Lidls etablering kan vara början på en hoppingivande 
utveckling för svensk dagligvaruhandel. (Nykvist, anförande 2002-09-09) Vi ser det som ett 
ganska givet uttalande då det är Konkurrensverkets uppgift att verka för en konkurrens som 
gynnar konsumenterna. Däremot frågar vi oss om ett fåtal aktörer på marknaden 
nödvändigtvis är negativt ur konsumentsynpunkt. En intressant frågeställning är hur 
Konkurrensverkets syn förändras om det skulle inträffa att nuvarande aktörer och 
butikskoncept i lågprissegmentet konkurreras ut på grund av nya aktörer på marknaden. Vi 
undrar om Konkurrensverket i realiteten skulle välkomna Lidls etablering om företaget skulle 
få en stark position, som företaget enligt de intervjuade har resurser för.  
 
Konkurrensverkets åsikt om att nyetablering gynnar konsumentvälfärden överensstämmer 
visserligen med Porters (1980) resonemang om att politik angående exempelvis 
etableringstillstånd kan medföra välfärdsfördelar. Författaren påpekar dock att politiken ofta 
kan få indirekta effekter på etableringsvillkor vilket inte uppmärksammas, och i Lidls fall 
anser vi detta vara bland annat ökade kostnader på grund av långa väntetider på 
etableringstillstånd.  
 
Ovanstående har i och för sig uppmärksammats mycket under senare tid och bland andra 
Larsson och Wahlberg (2002a) påpekar det faktum att Lidl har svårigheter att få 
etableringstillstånd av lokala politiker. Enligt våra intervjuade är politiker i många kommuner 
rädda för att en etablering av en lågprisaktör som Lidl kan påverka den lokala handeln 
negativt. Lidl har under två år varit i kontakt med ett stort antal kommuner i Sverige, men 
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Larsson och Wahlberg (2002a) menar att det krävs goda relationer med kommunpolitiker för 
att få tillstånd. Enligt dem hänvisar kommunpolitiker till svårigheten att hitta lägen på grund 
av miljö- och trafikskäl vid avslag av etableringsansökningar. Vi frågar oss i vilken 
utsträckning kommunerna bidrar till etableringshinder genom att inte enbart basera sina beslut 
på plan- och bygglagstiftningen utan också på rädsla för att den lokala handeln utkonkurreras. 
Det grundar vi bland annat på Larsson och Wahlbergs (2002a) beskrivning av det som hände i 
Landskrona där politikerna krävde att Lidl själva skulle genomföra en handelsutredning för att 
redovisa konsekvenserna av en etablering. Frågan är då om kommuner skulle agera på ett 
liknande sätt gentemot andra, etablerade svenska, aktörer som vill etablera sig på en lokal 
marknad. De fyra aktörerna på dagligvarumarknaden påpekar att det inte enbart är Lidl som 
har svårt att hitta butikslägen, utan det gäller dem själva också. De poängterar att det inte 
finns ett oändligt antal butikslägen utan när det blir fråga om ett nytt är alla intresserade 
aktörer med och konkurrerar om det. 

Förväntade reaktioner 

Generellt välkomnar de etablerade aktörerna nya konkurrenter såsom Lidl då de menar att 
konkurrens främjar konsumentnyttan och att det skall bli spännande att se deras utveckling på 
den svenska marknaden. Vi ställer oss tveksamma till denna syn eftersom det då blir fler 
rivaler om marknadsandelarna i en bransch som de intervjuade själva beskriver har låg 
tillväxt. Det blir en något tudelad åsikt. En av de intervjuade framhävde:   
 
”Tårtan står där, nu är det en till som kommer med en tårtspade” 
 
Nyetableringar framkallar enligt Porter (1980) motåtgärder i olika grad beroende på hur 
riskabla olika branscher är som etableringsmål. Branscher som anses riskabla karaktäriseras 
av Porter (1980) bland annat av en långsam tillväxt, då svarsåtgärder blir mer sannolika när 
försäljningsvolym och marknadsandel tenderar att minska mer än vid snabb tillväxt. De 
intervjuade pekar på att Sverige är en liten marknad där befolkningstillväxten stagnerat, och 
att den svenska marknaden inte borde vara speciellt intressant för utländska aktörer ur 
avkastningssynpunkt. Porter (1980) hävdar att risken för svarsåtgärder vid en nyetablering 
även ökar då branschkoncentrationen är hög. Eftersom så är fallet inom dagligvarubranschen 
och antagligen alla aktörer påverkas vid en etablering kan de således komma att vidta 
kraftfulla åtgärder mot exempelvis Lidl. Dock har Lidls etablering i Sverige varit på gång 
under en längre tid, enligt Andersson (2002) under 2-3 år, och vi anser att de svenska 
aktörerna därför haft tid att komma med vissa svarsåtgärder på den förväntade etableringen. 
Både Netto och Willys Hemma anses av aktörerna själva vara direkta svar på ”hard discount”-
trenden. En av de intervjuade sade i anknytning till diskussionen att:  
 
”Handlarna kommer inte att sitta med armarna i kors om Lidl öppnar tvärs över gatan”     
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Det finns enligt de intervjuade fler åtgärder än nämnda att vidta framöver, vilket kommer 
behandlas i kapitel 6. 
 
Med bakgrund av förda resonemang om nyetablering i detta avsnitt tycks etableringshinder 
genom stordriftsfördelar, produktdifferentiering och statlig eller kommunal politik 
sammanlagt vara relativt höga. Lidl är som diskuterats det företag som är mest aktuellt för en 
etablering i Sverige. De tycks inte avskräckta av de etableringshinder som föreligger. Det i 
kombination med att motåtgärderna från de rådande aktörerna enligt intervjusvaren inte 
förväntas bli direkt bestraffande tror vi dock medför att hot om nyetablering är starkt.  

5.2.6. Krafternas sammanlagda styrka 

Efter diskussion om de fem konkurrenskrafterna var för sig avser vi att här göra en 
uppsummering och resonera kring deras sammanlagda styrka. Beträffande leverantörer 
påpekades att deras förhandlingsstyrka har försvagats. Makten hos större leverantörer 
gentemot dagligvaruhandeln karaktäriseras av ett samspel mellan parterna medan mindre 
leverantörer har svag förhandlingsmakt gentemot handelns aktörer. Leverantörers 
förhandlingsstyrka kan komma att försvagas ytterligare med de tre stora aktörernas ökade 
satsning på egna varumärken, en utveckling som beskrivs som negativ främst av 
Dagligvaruleverantörernas Förbund men även av Konkurrensverket.  
 
Hotet från substitutprodukter har sin grund i trenden om allt mer uteätande och färdiglagat 
och vi uppfattar hotet som starkt, främst utifrån de intervjuade aktörernas syn. Köpargruppers 
förhandlingsstyrka kan även den karaktäriseras som relativt stark. Konsumenter kan spela ut 
olika dagligvaruföretag mot varandra och välja var, när och hur de handlar. Det motverkas 
dock i någon utsträckning av vissa företags försök att öka kundlojaliteten genom kundkort och 
banktjänster. Kundens valmöjligheter ökar dessutom i och med en tendens till mer färdiglagat 
i butiker. Som vi påpekat tidigare är det svårt att avgöra om konkurrensen är låg eller hög. 
Nämnda trender föranleder oss att i vissa avseenden karaktärisera rivalitetsgraden i branschen 
som hög. Utifrån Konkurrensverkets kritik om ett fåtal aktörer på marknaden leder dock vår 
diskussion om rivalitetsgrad fram till att den inte är avsevärt hög utan konkurrensen kan 
betraktas som "gentlemannamässig". Det beror framförallt på antalet aktörer samt deras olika 
konkurrenspositioner.  
 
Nyetableringshotet uppfattar vi utifrån diskussionen i avsnitt 5.2.5 som starkt. 
Etableringshinder ur bland annat Konkurrensverkets syn tycks inte avskräcka tyska Lidl från 
att etablera sig i Sverige. De rådande aktörerna kommer enligt vår tolkning av intervjusvaren 
inte reagera med direkt bestraffande motåtgärder på den förestående etableringen utan menar 
snarare att det skall bli intressant att följa Lidls utveckling i ett relativt nytt segment på den 
svenska marknaden.  
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De starkaste påverkanskrafterna i dagligvarubranschen uppfattar vi med bakgrund av tidigare 
diskussioner och summeringen ovan vara hot från substitutprodukter och hot om nyetablering. 
Det innebär inte att vi bortser från övriga tre krafter vilka också utövar inflytande på 
branschens aktörer. Köpares och leverantörers förhandlingsstyrka är de krafter som näst efter 
de andra influerar konkurrensen och därefter rivalitetsgrad bland rådande aktörer. Hot från 
substitutprodukter och nyetablering är dock de krafter som enligt vår mening för närvarande 
utgör starkast påverkan på branschens konkurrensintensitet.     

5.3. Samarbete och konkurrens - "hand i hand" 

I föregående avsnitt har vi behandlat Porters (1980) fem konkurrenskrafter och diskuterat 
dagligvaruhandeln utifrån dem. Nu vill vi föra ett resonemang kring den kritik som riktats mot 
Porters teori och beskriva, något förenklat, försök som gjorts till vidareutveckling av teorin 
genom tillägg av en ytterligare variabel. Den nya variabeln kommer att beskrivas under rubrik 
5.3.3, "Spelet". 

5.3.1. Dynamisk konkurrens 

Porters teori har kritiserats för att vara för begränsad och statisk då han beskriver branschens 
struktur som stabil och externt bestämd. Grant (1991) menar att konkurrensen inte är någon 
framtvingad process som bestämmer priser och lönsamhet och lämnar branschstrukturen 
oförändrad. Konkurrens är enligt författaren en dynamisk process genom vilken branschens 
struktur förändras via gradvis utveckling och omvandling. En modell som inte tar detta i 
beaktande misslyckas med att värdesätta att konkurrens förändrar branschens struktur både 
medvetet genom företagets strategiska beslut och som ett resultat av konkurrensens 
interaktion (Grant, 1991).  
 
Vi håller med, som nämnts i avsnitt 5.2.3 om köparnas förhandlingsstyrka, i kritiken att de 
fem konkurrenskrafterna kan ses som något statiska då de beskriver branschstrukturen vid en 
viss tidpunkt. Modellen ser vi däremot som tillämplig när som helst i tiden och att den således 
vid varje tillfälle blir utgångspunkt för fortsatt utveckling. Genom att tillämpa teorin på 
dagligvaruhandeln, som exempel, urskiljer vi dock inte vad som händer mellan de tillfällen 
modellen tillämpas. Vår avsikt att beskriva det rådande konkurrensläget i dagligvaruhandeln 
kan enligt vår syn mycket väl uppnås genom analys av de fem konkurrenskrafterna. Med 
denna uppsats struktur, med bakgrund i de förändringar som skett och de som kan komma att 
äga rum, bör konkurrensen enligt vår mening ses som en mer dynamisk process och att 
Porters modell därför kan ses som otillräcklig i det avseendet. Vi menar även i likhet med 
Grant (1991) att en branschstruktur kan påverkas genom förändringar av företaget och/eller 
dess konkurrenter, vilket nedan förklaras närmare.  
 
Centralt för kritiken mot Porters fem konkurrenskrafter har enligt Grant (1991) varit just att 
de inte tar hänsyn till interaktionerna företag emellan. Essensen av konkurrens ses ofta som de 
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olika aktörernas beslut och hur mycket de styrs av andra aktörers beslut i en bransch. Det 
tycks i hög grad överensstämma med vårt resonemang under rubrik 5.1 om konkurrensens 
karaktäristika, att företagen påverkas av varandras åtgärder och strategiska ageranden i 
speciellt sådana oligopolliknande situationer som dagligvarubranschen. Sättet att hänföra 
konkurrens till en variabel som länkar branschstruktur med lönsamhet, ger ur Grants (1991) 
uppfattning de fem konkurrenskrafterna en begränsad insyn i företagens val angående 
konkurrens och samarbete, parallella konkurrensåtgärder, avtal etc. Porter kommenterar i en 
intervju med Argyres och McGahan (2002) den kritik som framförts mot de fem 
konkurrenskrafterna. Han framför att krafterna inte bör ses som statiska utan tidsoberoende. 
De kan användas som analysverktyg när som helst i tiden för att se behov och betydelse av 
förändringar. Han påpekar dock att det behövs ytterligare forskning om sambanden mellan 
företags beteende och branschstruktur.  
 
Vi skulle i likhet med Grants (1991) resonemang vilja framhäva betydelsen av interaktioner 
företagen emellan och hur deras val av strategier påverkar varandra. Enligt vår mening var det 
inte avsikten med de fem konkurrenskrafterna. Indirekt skulle vi kunna uppfatta att ett sådant 
förhållande framkommer genom rivalitetsgrad i branschen, även om det inte framhävs 
uttryckligen. Porter (i Argyres & McGahan, 2002) påpekar dessutom att det finns behov av 
mer forskning kring samband mellan företagsbeteende och branschstruktur. Vi avser i 
nedanstående avsnitt att resonera vidare kring detta samband då vi ser Porters uttalande som 
ett erkännande om teorins brister eller vidare utvecklingsområden. Sambandet mellan 
företagsbeteende och branschstruktur skulle enligt vår uppfattning kunna liknas vid 
interaktionen företag emellan. Ett företags beteende i förhållande till övriga branschen kan vi 
på så sätt se som en viss grad av interaktion även om ömsesidigheten i interaktionen inte 
betonas. Vi frågar oss i vilken utsträckning de överensstämmer, men menar i vilket fall att det 
finns utrymme för en större tydlighet kring det än i de fem konkurrenskrafterna.   

5.3.2. Jämviktsstrategi 

Den mest framgångsrika insatsen i forskningen om samband mellan företagsbeteende och 
branschstruktur har enligt Ghemawat (2001) varit den av Barry Nalebuff och Adam 
Brandenburger (1996). De har gett samarbete och konkurrens, denna tidigare uppenbara 
motsägelse, en ny betydelse i affärsvärlden. Nalebuff och Brandenburger (1996) menar att 
företag kan samarbeta och konkurrera på samma gång för att åstadkomma sådant som inte 
skulle klaras av det enskilda företaget.  
 
Samarbete och konkurrens förenade i en strategi, kallad co-opetition av Nalebuff och 
Brandenburger (1996), baseras på spelteorin7. Optimal marknadssituation beror enligt Hua Ho 

                                                 
7 John Harsanyi, John Nash och Reinhard Selten fick tillsammans nobelpriset i ekonomi 1994 för deras 
utveckling av spelteorin. Nash tes om jämvikt (Nash-jämvikt) uttrycker en situation där ingen aktör i ett spel har 
intresse av att ensidigt byta ståndpunkt eller bud. Det kan förklaras med hjälp av den allmänna principen som 
säger att varje aktion motsvaras av en reaktion (Markos, 1995). 
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och Weigelt (1997, i de Wit & Meyer, 1998) på andra aktörers aktioner. Författarna menar att 
en spelares aktion kan resultera i att en annan spelare ändrar sina aktioner och vice versa. För 
ledare är innebörden av spelteorins fokus på interaktivt utbyte att den strategiska planeringen 
blir en processorienterad funktion. När ledare känner igen de relevanta strategiska variablerna, 
kan varje nackdel bli en fördel och varje fördel en potentiell nackdel. Ett kännetecken för 
spelteorin är dess normativa kraft, den identifierar vilken strategi spelarna på en marknad bör 
sluta sig till genom jämviktsstrategier. Jämviktsstrategier karaktäriseras av tre drag: stabilitet, 
optimalitet och rationalitet. Det första är att ingen spelare har för avsikt att ensidigt skifta från 
jämviktsteorin. Det andra är att strategin bygger på ömsesidig respons, min aktion är optimal 
givet andra aktörers drag är optimala. Det tredje karaktäristiska draget är att alla spelare är 
rationella och tror det om varandra (Hua Ho & Weigelt, 1997 i de Wit & Meyer, 1998).  
 
Det är precis det Nash beskriver med Nash-jämvikten, att den bestäms genom att varje aktörs 
bud är optimalt med hänsyn till de övriga aktörernas bud. Ett genombrott i forskningen kring 
spelteori är när spelet upprepas flera gånger. Utgångspunkten är att de olika spelarna har 
delvis motstridiga intressen och att det på kort sikt inte finns skäl för att samarbeta. Istället bör 
spelarna fokusera på dynamiska spel som förändrar situationen när spelarna tar framtida 
spelomgångar i beaktande och undviker att lura motparten (Eriksson & Wallgren, 1994). Ett 
fascinerande exempel på detta är en scen ur filmen "A beautiful mind" som handlar om John 
Nashs liv (Skingsley, i Dagens Industri, 2002-03-26): 
 
"Rata blondinen" 
 
"Scenen är en pub. En handfull manliga studenter gör stora ögon när en grupp unga kvinnor kliver in. En av 
kvinnorna, en blondin, är mycket vacker och hon blir startskottet för John Nashs teoribeskrivning. Alla männen 
vill egentligen ragga upp blondinen, men om de gör detta kommer de att konkurrera ut varandra och ingen av 
dem lär lyckas. Därefter kommer ingen av väninnorna att vilja veta av dem, för vem vill bli ett andrahandsval? 
Alltså måste männen komma överens om att ignorera blondinen och i stället sikta in sig på varsin av de andra 
kvinnorna. "Om vi alla tar hänsyn till vad andra i gruppen vill, förutom det vi själva vill, kommer vi alla att få 
det vi vill, det vill säga få ha sex", spekulerar Nash innan han stolpar ut ur puben för att pränta ned teorin på 
papper."         
 
Spelteorin är särskilt effektiv, enligt Nalebuff och Brandenburger (1996), på områden där det 
finns många av varandra oberoende faktorer och inget beslut kan fattas oberoende av en rad 
andra beslut. Spelteorin kan enligt författarna ses som ett sätt att tänka, den är systematisk och 
ger en fullständig bild av varje affärssituation. Den gör det möjligt att uppfatta aspekter av en 
situation som annars skulle ha förblivit ouppfattade. 
 
Under våra intervjuer diskuterades hur de olika aktörerna ser på varandra och om de upplever 
att deras antal och andelar på marknaden skapar ett visst ömsesidigt beroende. Följaktligen 
såvida eller i vilken utsträckning de tar varandras strategier i beaktande vid skapandet av sina 
egna. Vi fick enhälliga svar. Till att börja med gjorde de intervjuade klart för oss att det inte 
råder ett samarbete aktörerna emellan. Denna speciella betoning tror vi beror på att de inte vill 



Framtida konkurrens i svensk dagligvaruhandel 
 

70 

att någon missuppfattar den rådande marknadssituationen och misstänker att det föreligger ett 
kartelliknande samarbete mellan aktörerna. En av de intervjuade sade i anslutning till frågan 
om samarbete aktörerna emellan: 
 
"Ingenting, inte ett dugg samarbete!" 
   
De intervjuade hänvisade till de legala restriktioner som finns och att de åtföljs. Om aktörerna 
samarbetar är det enligt intervjusvaren endast i konkurrensneutrala frågor. De har enats om 
EAN-streckkoder, olika retursystem, lastpallsmått, gemensamma krav på tillverkning, hur 
akrylamidhalten i chips kan sänkas etc. På den nivån menar de intervjuade att aktörerna har en 
samverkan, för branschens gemensamma frågor och intressen. De går ihop och bestämmer en 
standard istället för att ha flera olika standards. Det innebär inte att företagen har ett utbyte 
vad gäller att konkurrera, vilket de intervjuade noga framförde. De påpekade att aktörerna 
samarbetar om sådant som inte förvränger konkurrensen, där alla inklusive konsumenten kan 
tjäna på det. Nedan belyses resonemanget genom en av de intervjuades utsaga: 
 
"Så fort man pratar om andra typer av samarbeten, är man inte intresserad från något håll. Bensinbolagen lär 
ha delat upp marknaden... jag har aldrig hört talas om något sådant, marknadsuppdelning eller gemensam 
prissättning, inte i dagligvaruhandeln. Det skulle aldrig förekomma!"   
 
Enligt Nash-jämvikten skall man kunna upprätta en gynnsam jämvikt, även i komplicerade 
spelsituationer, och marknaden bör inte ses som ett undantag. Ifall man drar en parallell 
mellan schack och affärsvärlden, gör det sig tydligt att när schackspelarna räknar ut varandras 
drag blir segern omöjlig och parterna kommer överens om remi, oavgjort. Ett resultat som 
parterna kan bli nöjda med, ingen vinnare men stimulans åtnjutes av spelets essens. Ett sådant 
förfaringssätt på marknaden kallas strategisk interaktion i icke-kooperativa spel (Markos, 
1995). Gatt-överenskommelsen (tullavtal) kan sägas bygga på jämviktsmodellen. Alla länder 
som deltog i överenskommelsen tog med de variabler de ansåg vara viktiga och blev 
tillfredsställda med slutprodukten (Markos, 1995).  
 
Med hjälp av jämviktsteorin kan man förklara hur en oligopolmarknad uppför sig. I en 
oligopolistisk marknad är konkurrenterna få och välkända, vilket vi anser överensstämmer 
med dagligvarumarknaden. Strategiska drag är ofta genomskinliga och sannolikheten att ett 
företags agerande påverkar de andra företagens lönsamhet är stor (Dixit & Nalebuff, 1991 
samt Oster, 1990 i Whittington, 1993). Vi uppfattar att genomskinlighet i strategiska drag i 
hög grad tycks gälla de fyra aktörerna i dagligvaruhandeln. I kapitel 4 i denna uppsats 
diskuterades aktörernas tidigare förändringar och ageranden. En förändring av ett företag 
efterföljs som diskuterats ofta av en eller flera av de andra aktörerna. De olika företagens 
jämförda förändringar har skett växelvis och påverkar de andras ageranden. Om någon av 
aktörerna startar ett priskrig är därför risken enligt oss stor för att de andra dras med eller på 
något sätt påverkas. Ett tecken på att aktörerna är medvetna om detta är utifrån vår 
uppfattning just att de inte konkurrerar ut varandra. Antalet aktörer har under lång tid varit tre 
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stora, ICA, Coop, Axfood (tidigare i form av tredje blocket) och det mindre Bergendals. I 
samsyn med Whittington (1993) anser vi att när de olika aktörerna på en oligopolistisk 
marknad är stabila över tiden, vilket oftast är fallet, blir det möjligt att förhandla, samarbeta 
och nå jämvikt om de inte vidtar bestraffande motåtgärder. Tidigare i kapitel 5 har vi 
karaktäriserat konkurrensen, eller rivalitetsgraden, i branschen som "gentlemannamässig". 
Även aktörernas förväntade motåtgärder vid nyetableringar har diskuterats. Det verkar utifrån 
dessa resonemang inte föreligga någon större risk för direkt bestraffande motåtgärder, vilket 
vi anser skapar förutsättningar för samarbeten mellan aktörerna i konkurrensneutrala frågor 
och en gynnsam jämvikt på marknaden.  

5.3.3. Spelet 

Vi ämnar under den här rubriken att använda spelteorin som verktyg för att närmare betrakta 
samarbete och konkurrens i dagligvaruhandelns nuvarande konkurrensläge. Det görs med 
bakgrund i tidigare resonemang om att analys av de fem konkurrenskrafterna inte är tillräcklig 
för att förstå konkurrensens dynamik och beaktandet av framtida spelomgångar. Som 
påpekats anser vi att dagligvarumarknaden är av oligopolistisk karaktär, där strategi baserad 
på spelteorin kan användas. Fastän de intervjuade aktörerna inte har något uttalat samarbete 
sinsemellan tror vi, med grund i deras samtidiga och simultana förändringar, att en jämvikt 
och ett outtalat beroende, spel, föreligger.  
 
Om affärsverksamhet kan ses som ett spel, är spelarna enligt Nalebuff och Brandenburger 
(1996) kunder, leverantörer, konkurrenter och en kategori som benämns komplementorer. Det 
sistnämnda är ett relativt nytt begrepp som beskriver de människor och företag vilka levererar 
kompletterande varor och tjänster. Detta begrepp, den nya variabeln, benämns ofta enligt 
Ghemawat (2001) som en "sjätte" konkurrenskraft. Han menar att den framförallt tillför en 
samarbetsinriktad dimension till de tidigare fem konkurrenskrafterna. Dock påpekar han att 
den inte i alltför stor utsträckning bör ses som en vidareutveckling av de fem krafterna, utan 
samarbets- såväl som konkurrensaspekter bör beaktas i företagets alla relationer. Tillägget av 
komplementorer ger enligt vår uppfattning konkurrenskrafterna en ny intressant dimension, 
framförallt i anslutning till spelet. Definition av begreppet komplementor lyder som följer 
(Nalebuff & Brandenburger, 1996, s. 28): 
 
"En spelare är din komplementor om kunderna värderar din vara eller tjänst högre när de har tillgång till 
spelarens vara eller tjänst, än när de bara har tillgång till din vara eller tjänst."  
 
Definitionen påvisar att vi vanligen värderar exempelvis glass med chokladsås högre än bara 
glass eller vice versa. Om ett företag saknar en viss vara som ett annat företag tillhandahåller, 
eller om en produkt av det ena företaget kan kompletteras med en produkt från ett av de andra 
företagen, kan konsumenten värdera företagen tillsammans högre. Om exempelvis Netto 
säljer vaniljglass av sitt eget varumärke och kunden vill köpa detta lågprisalternativ, men vill 
till den ha O´hoys chokladsås. Vi antar att Netto inte säljer den, då blir exempelvis ett annat 
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butikskoncept inom ICA, Coop, Axfood eller Bergendahls, som har O´hoy chokladsås 
komplementor till Netto. Således blir i första hand O´hoys vara komplementor till Nettos egna 
vaniljglass. På så sätt uppfattar vi det som att butiker kan bli varandras komplementorer ifråga 
om konsumenters valfrihet och preferenser vad gäller varumärken.   
 
Traditionellt definierades konkurrenter som de andra aktörerna i den egna branschen, men 
Nalebuff och Brandenburger (1996, s. 28) anser att: 
  
"En spelare är din konkurrent om dina kunder värderar din vara eller tjänst lägre när de bara har tillgång till 
den, än när de också har tillgång till den spelarens vara eller tjänst."  
 
Vi tolkar citatet som att konsumenter värderar exempelvis ICA, Coop, Axfood och 
Bergendahls tillsammans högre än om bara en av dem fanns. En konsument kan exempelvis 
värdera ICAs köttbullar högre än Coops köttbullar om ICAs är billigare eller smakar bättre. I 
detta fall värderar konsumenten ICAs köttbullar högre till följd av att det finns ett företag att 
jämföra med. Nalebuff och Brandenburger (1996) anser att den traditionella synen på 
konkurrenter suddas bort i och med att företag börjar koncentrera sig på att lösa kundens 
problem. Företag har enligt författarna mer börjat uppmärksamma att kunden lägger mindre 
vikt vid vilken bransch företaget som levererar tjänsten tillhör, det är slutresultatet som är 
intressant. Det anser vi gör sig tydligt i exempelvis branschglidningen till färdigmat. 
Aktörerna på dagligvarumarknaden konkurrerar inte bara med dem inom branschen utan även 
i viss mån med restauranger som beskrivits tidigare i kapitlet. Frågan som aktörerna ställer sig 
själva är hur konsumenten tillfredsställer sitt behov av mat om den inte går till affären och 
köper mat för att tillaga hemma. En av aktörerna sade: 
 
"Antingen äter folk på McDonalds eller från oss, i den meningen konkurrerar vi med McDonalds, vi konkurrerar 
om kundens pengar. När folk äter på McDonalds kan vi känna oss blåsta på den måltiden!"      
 
Sedan en tid tillbaka har en pressdebatt om marknadsdefinition pågått. De som främst blivit 
kritiserade är ICA eftersom de tänjt på sin marknadsdefinition till att innefatta torghandel, 
tobaksbutiker, enklare restauranger och blomsterhandel (Larsson & Wahlberg, 2002b). Flera 
av de intervjuade påpekade att konkurrensen går över branscherna men alla förutom ICA 
menar att om restauranger skall räknas in i definitionen av marknaden kan man likväl säga att 
dagligvaruhandeln konkurrerar med alla. Vi anser att marknadsdefinitionen inte behöver 
tänjas men menar att en medvetenhet om branschglidningar bör, som det i många avseenden 
görs, tillkännages. Dagligvaruhandeln konkurrerar med restauranger i viss utsträckning och 
handelns konkurrenter ökar i den bemärkelsen. Däremot anser vi att restauranger emellertid 
kan betraktas även som komplementorer. Vi exemplifierar det med att en person som går in i 
ett centrum för att äta på en restaurang samtidigt kan gå in i en intilliggande mataffär och 
köpa med sig förnödenheter som mat och annat hem. Den här uppfattningen har dock inte de 
intervjuade. Utifrån deras resonemang uppfattar vi att de inte betraktar restauranger som 
komplementorer, utan i högsta grad som konkurrenter om konsumenternas pengar.  
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Hittills har vi försökt kartlägga vilka som är komplementorer och konkurrenter i 
dagligvarubranschen. Det är bara en sida av spelet, den horisontella dimensionen i spelet.  I en 
modell kallad värdenätet av Nalebuff och Brandenburger (1996) illustreras spelet: 
 

Figur 5.2 Värdenätet 

 

 

Källa: Nalebuff & Brandenburger, 1996, s. 27 

 
Den horisontella dimensionen visar som sagt förhållandet mellan företagets konkurrenter och 
komplementorer medan den vertikala dimensionen speglar relationen mellan företaget, dess 
kunder och leverantörer. Nalebuff och Brandenburger (1996) beskriver i den vertikala 
dimensionen flödet av råmaterial och arbetskraft från leverantörerna till företaget, och flödet 
av varor och tjänster från företaget till dess kunder. I den motsatta riktningen, från kunderna 
till företaget och från företaget till dess leverantörer, flödar pengar. Leverantörsidan finns det 
två sidor av eftersom andra spelare kan komplettera dig eller konkurrera med dig om 
leverantörernas resurser. Nalebuff och Brandenburgers (1996, s.29-30) definition av detta 
förhållande är följande: 
 
"En spelare är din komplementor om det är mer attraktivt för en leverantör att förse dig med resurser när han 
samtidigt levererar till en annan spelare, än när han bara levererar till dig." 
 
"En spelare är din konkurrent om det är mindre attraktivt för honom att förse dig med resurser när han också 
levererar till en annan spelare, än när han bara levererar till dig." 
 
Budskapen i dessa citat är att konkurrensen om leverantörer ofta går tvärsöver branscherna, 
vilket enligt oss kan liknas vid konkurrensen i handeln. Det kan förklaras genom att det är 
leverantörerna som tillhandahåller kapital, och konkurrensen om kapital sker på en global 
marknad. Anställda kan ses som leverantörer om man uppmärksammar det faktum att företag 
betalar sina anställda för deras kunskaper, arbete och tid. Konkurrensen om anställda går 
vanligen över branscherna då företag från skilda branscher konkurrerar om exempelvis 
civilekonomer (Nalebuff & Brandenburger, 1996). Företag kan enligt författarna vara, och är 
ofta, både konkurrenter och komplementorer om leverantörer. Det tycker vi avspeglas i 
dagligvarubranschen. ICA, Coop, Axfood och Bergendahls är exempelvis konkurrenter om 

kunder 

företaget konkurrenter komplementorer 

leverantörer 
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Unilevers varor, som vi menar bara finns tillgängliga i begränsad mängd vid en viss tidpunkt. 
Men aktörerna i handeln är ur vår synvinkel även varandras komplementorer gentemot 
leverantören. Vi antar att Unilevers tillverkningskostnader per enhet vanligtvis minskar vid 
ökad volym och möjligheter för stordrift ökar när fler eller få stora företag delar på 
kostnaderna. Företagen kan på så sätt dra nytta av varandras närvaro i relationen gentemot 
leverantören. Däremot finner vi att, om de stora företagen skulle köpa från olika leverantörer, 
sannolikheten för högre kostnader för respektive företag ökar, än om de skulle gå ihop för att 
dela tillverkningskostnaderna tillsammans.     
 
Värdenätet uttrycker enligt Nalebuff och Brandenburger (1996) två symmetrier i 
affärslivsspelet. I den vertikala dimensionen är kunder och leverantörer jämbördiga när det 
gäller att skapa värde, således är de symmetriska. I den horisontella dimensionen är en 
komplementor en spegelvänd konkurrent. Detta kan ses när man uppmärksammar att det enda 
som skiljer definitionerna av komplementor och konkurrent är att där det står "mer" i 
definitionen av komplementor, står det "mindre" i defintionen av konkurrent. 
 
Hamel och Prahalad (1995) anser också att det är svårt att dra gränser mellan olika branscher. 
Författarna menar att exempelvis AT&T kan uppfatta Motorola som en aktör på marknaden 
vilken på en och samma dag är leverantör, kund, konkurrent och partner. I 
dagligvarubranschen tydliggörs det ur vår syn i och med branschglidningar och mer 
uteätande. Som diskuterats kan vi uppfatta de rådande aktörerna som både konkurrenter och 
komplementorer, samt även aktörerna och restaurangverksamhet som både konkurrenter och 
komplementorer. Vi uppfattar dessutom att aktörerna genom grossistverksamheter också är 
leverantörer till restaurangverksamheter. ICA har exempelvis uttryckt en strävan om att vara 
marknadsledande distributör inom andra branschområden, främst hotell, restauranger och 
storhushåll (ICA AB Årsredovisning, 1998).  
 
Uppmaningen till företag i samband med dessa flerdimensionella förhållanden är enligt 
Hamel och Prahalad (1995) att inte bara se konkurrensen omkring sig utan även 
komplementorerna. Det är vad vi har försökt visa med att tillämpa värdenätet på 
dagligvarubranschen. Vi har ställt oss frågan om aktörerna på den svenska 
dagligvarumarknaden tänker och agerar i likhet med spelteorin. De intervjuade hävdade att 
det inte föreligger ett beroendeförhållande dem emellan. Vi är av åsikten att det är väldigt 
känsligt för de intervjuade att medge om det föreligger ett beroende mellan aktörerna. 
Intervjupersonerna från de fyra aktörerna medgav att de tar hänsyn till de andra aktörernas 
strategier i utvecklandet av sina egna, men fokus är på egen målsättning och strategi. Detta 
uttalande av de intervjuade samt deras parallella samtidiga förändringar (se tabell 4.1) som 
skönjts med hjälp av årsredivisningar i kapitel 4 ger enligt oss ett uttryck för 
beroendeförhållande. Samtidigt anser vi att deras olika butikskoncept, konkurrensmedel 
skiljer sig i form av olika inriktningar (se kapitel 3, 4 och 5) och att företagen på så sätt mättar 
olika behov på marknaden. Vi påstår inte att de inte konkurrerar med varandra utan vill 
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framföra att vi, utifrån det som diskuterats i tidigare kapitel och i detta, anser att företagen är 
medvetna om att de fyller olika positioner på marknaden och förmodligen ser varandra som 
mer än endast konkurrenter. En djupare diskussion om vår interpretation görs under 
nästföljande rubrik.      

5.3.4. Mervärde 

Beroendeförhållandet mellan olika aktörer kan diskuteras utifrån begreppet mervärde, vilket 
refererar till vad varje spelare för med sig till spelet. En spelare bör i utgångspunkten bedöma 
hur stor kakan är när den själv och de andra spelarna är med. Därefter bör spelaren se hur stor 
kaka de andra spelarna själva kan skapa. Skillnaden blir det mervärde den enskilde spelaren 
skapar. (Nalebuff & Brandenburger, 1996) Vår avsikt är inte att definiera mervärden utifrån 
matematiska spelteoretiska beräkningar. För en sådan analys vet vi alldeles för lite om 
aktörernas kostnader och lönsamhet. Istället ämnar vi generellt påvisa de mervärden som varje 
aktörer för med sig i spelet.  
 
Vi anser som tidigare påpekats att det föreligger någon typ av beroende mellan aktörerna i 
svensk dagligvaruhandel. Vi uppfattar beroendet som att de fyra aktörerna i relativt hög grad 
påverkar varandra genom sina strategier och ageranden. Aktörerna har i stort sett levat med 
varandra under många år, med undantag av nybildade Axfood. Ingen av aktörerna är dock ny 
på marknaden, då Axfood tidigare fanns i form av tredje blocket, och vi menar därför att 
aktörerna vet vilka de har att göra med. Enligt vår uppfattning kan det mervärde varje spelare, 
eller aktör, för med sig sägas utgöras av deras respektive inriktning eller butikskoncept. 
Denna diskussion utgår från rubrik 5.2.4 om rivalitetsgrad i branschen, och vi anknyter i 
synnerhet till avsnittet om konkurrenspositioner. Coop har som nämnts en betydande position 
beträffande social och ekologisk inriktning samt stormarknader. Axfood är framförallt en 
viktig aktör i lågprissegmentet, där även mindre Bergendals är verksamma. Slutligen har ICA 
byggt upp ett starkt varumärke och erbjuder flera butikskoncept. De olika aktörernas 
inriktningar kan vi betrakta som olika sätt att möta olika kundbehov och vi ser dem därigenom 
som mervärden jämfört med om respektive aktör inte funnits på marknaden. I och med detta 
utesluter vi dock inte möjligheten att någon av de andra skulle kunna ersätta en annan aktörs 
position om en av dem inte skulle finnas på marknaden. Det skulle vara en möjlighet även om 
det skulle ta en tid att bygga upp en sådan position. 

5.4. Sammankoppling av kapitel 4 och 5 

Avslutningsvis vill vi i det här kapitlet summera och knyta ihop det med föregående kapitel. 
Genom att anknyta den tidigare utvecklingen, vilket visserligen stundtals gjorts i de olika 
kapitlen, till den nuvarande situationen i dagligvaruhandeln vill vi förse läsaren med en 
kunskapsgrund med vilken denne lättare kan följa våra resonemang i nästa kapitel. Vi är av 
åsikten att framtidens utveckling och ageranden i stor utsträckning har sina rötter i det 
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förflutna och därigenom vill vi ge läsaren en kortare återblick och länkning av våra hittills 
förda diskussioner att ta med sig in i kapitlet om framtiden.   
 
I dagligvarubranschens tidigare utveckling har trender som konsolidering, internationalisering 
och branschblandningar diskuterats. Vi har urskiljt att de fyra aktörerna på den svenska 
marknaden mestadels varit reaktiva i fråga om dessa trender i ett internationellt perspektiv och 
anpassat sig till dem enligt utvecklingar i Europa och i USA. I ett svenskt perspektiv har dock 
ICA varit mer i spetsen för ett flertal förändringar. Generellt anser vi dock att de olika 
aktörerna genomfört likartade förändringar nästintill samtidigt. Vi är även av åsikten att 
företagen under samma perioder befunnit sig i olika slags förändringar, fastän en slags 
förändring kan ha dominerat en viss period. På så sätt har företagens ageranden i många 
avseenden sekventiellt följts åt och liknar varandra. Utifrån denna utveckling med parallella 
åtgärder skönjer vi en hög grad av transparens vad gäller de olika aktörernas strategiska drag. 
Det grundas på den oligopolistiska situation som råder där vi uppfattar att aktörerna inte 
vidtar bestraffande motåtgärder utan eftersträvar stabilitet.  
 
Den stabilitet aktörerna i spelet vill bevara, kan ur vår synpunkt förklaras med hjälp av ett 
outtalat beroendeförhållande och den relativt låga rivalitetsgrad som råder aktörerna emellan. 
Antalet aktörer och deras olikheter tycks bidra till att konkurrensen inte är "mördande" utan 
aktörerna kan i spelet ses som både konkurrenter och komplementorer. I de intervjuades 
mening är aktörerna framförallt konkurrenter. Vi uppfattar dock att de även kan betraktas som 
komplementorer vilket grundas på konsumentens valfrihet mellan olika varor och 
butikskoncept. De olika företagens butikskoncept och den diskuterade polariseringen av dem 
innebär skilda konkurrenspositioner vilket även bidrar till spelets jämvikt. De olika aktörernas 
inriktning utifrån den diskuterade polariseringen tillför enligt vår uppfattning mervärden till 
spelet genom att erbjuda något som inte funnits utan aktören ifråga.  
 
Resonemanget om de fem konkurrenskrafterna summerades i avsnitt 5.2.6 där vi uppfattade 
hot från substitutprodukter och nyetablering som de starkaste påverkanskrafterna på 
konkurrensintensiteten. Hotet från substitutprodukter i form av mer uteätande och färdiglagad 
mat bidrar till vår syn på att konkurrensen över branschgränser ökar. Det innebär att vi kan se 
restaurangverksamheter som konkurrenter, men även komplementorer till dagligvaruhandeln. 
Konkurrensen sker enligt de intervjuade om konsumentens mage och pengar. 
Dagligvaruhandeln och restaurangverksamheter är komplementorer i avseendet att en kund 
som äter på en restaurang kan passa på att handla i den intilliggande livsmedelsbutiken på 
vägen.   
 
Hot om nyetablering med framförallt tyska Lidls förestående etablering tyder på att spelet i 
framtiden kan komma att förändras. Utifrån vår tolkning av de intervjuades syn tycks det inte 
föreligga någon större risk för direkt bestraffande motåtgärder vid en nyetablering. Det anser 
vi har sin grund i att sådana kan komma att påverka de rådande aktörerna negativt och strävan 
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är därför i hög grad att behålla jämvikt och stabilitet i spelet. När vi nu vänder blicken mot 
framtiden bygger vi vidare på de resonemang som sammankopplats i detta avsnitt.   
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6. Dagligvarubranschens framtid  
I det här kapitlet vidareutvecklar vi resonemanget om spelet genom att inkludera förändringar 
som kan komma att bli aktuella i framtiden. Vi avser att utöka diskussionen med hur 
konkurrenssituationen kan komma att se ut när nya aktörer etablerar sig på den svenska 
marknaden. Eftersom Lidls etablering är den närmast förestående på den svenska marknaden, 
kommer vi först att diskutera den och därefter möjligheten att andra aktörer etablerar sig. Ett 
resonemang förs även kring leverantörers framtida roll. Parallellt med spelet diskuteras 
konkurrens för framtiden i dagligvaruhandeln utifrån Hamel och Prahalad. Avslutningsvis i 
detta kapitel görs en summering av de möjliga utvecklingsvägarna för dagligvarubranschens 
framtid vi kommit fram till genom förda diskussioner.   

6.1. Framtidens samspel 

Vi har tidigare berört spelteorins normativa kraft, jämviktsstrategins karaktärsdrag: stabilitet, 
optimalitet och rationalitet, och att spelteorin kan användas för att analysera framtida 
konkurrensåtgärder. Det handlar enligt Hua Ho och Weigelt (1997, i de Wit & Meyer, 1998) 
om förmågan att analysera varje strategisk situation och se trenderna, vart den bransch man 
befinner sig i är på väg och därmed ta beslut som kommer att påverka framtida lönsamhet 
positivt. Kunskap om trender och branschutveckling motsvarar kontroll av dynamiken i den 
strategiska situationen, och framtiden formas genom manipulation av de strategiska 
variablerna. Spelteoretiker benämner denna förmåga för "baklänges induktion", eller 
annorlunda uttryckt strategisk framsynthet. Baklänges induktion kan användas när företag 
försöker förutse hur många företag som kan penetrera en marknad (Hua Ho & Weigelt, 1997 i 
de Wit & Meyer, 1998). Enligt de intervjuade är den framtida utvecklingen relativt tydlig i 
vissa avseenden, bland annat i fråga om en fortsatt konsolidering där framförallt Coop och 
Axfood, samt även ICA skönjer en fortsatt ökad storleksförändring. Konsolideringen och 
internationaliseringen kommer enligt de stora aktörerna fortlöpa världen över till att kanske 
resultera i ett fåtal jätteaktörer. Bergendahls har en något annorlunda syn vilket vi återkommer 
till i avsnittet om nya spelare genom förvärv, 6.3. Alla svenska aktörer arbetar enligt utsagor 
dock för en fortsatt nordisk konsolidering, även europeisk utesluts inte för de som ännu inte 
etablerat sig där.  
 
Hamel och Prahalad (1994) menar att kampen för industriell framsynthet och intellektuellt 
ledarskap, det vill säga att föreställa sig framtiden, är det första av tre överlappande stadier i 
konkurrens för framtiden. De två andra stadierna är styrning av branschens utvecklingsvägar 
och konkurrens om marknadsposition och andelar. Enligt författarna innebär den första fasen 
att skaffa sig en bättre förståelse än konkurrenterna för trender och trendbrott, i frågor om 
demografi, livsstil, teknologi etc, som kan analyseras och användas för att ändra 
branschgränser och skapa nya marknader. Eftersom trender i demografi och 
konsumtionsmönster hittills är relativt tydliga i dagligvarubranschen tycks det enligt oss vara 
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svårt att framöver kunna nå en avsevärt bättre eller djupare kunskap än konkurrenterna i dessa 
avseenden. Flera av de intervjuade menar att konsumentbehoven framöver kommer att bli mer 
sofistikerade och att kunder kommer att ställa högre krav. Spiros Mylonopoulos (intervju, 
2002-11-27) på Bergendahls ser en sådan trend i fråga om konsumenters framtida inflytande 
och påpekade att: 
 
"Inom några år är det konsumenten som bestämmer. Den kommer inte att göra sitt val av butik på grund av 
sortimentet, utan det som kommer att skilja vinnarna från förlorarna bland företagen är att lyckas med 
upplevelser eller mervärden." 
 
I kapitel 4, ”Dagligvarubranschens utveckling”, beskrevs förändringarna de fyra aktörerna 
genomfört som anpassningar till trender från Europa och USA. De förändringar som en aktör i 
ett nationellt perspektiv genomför karaktäriserade vi som stundtals mer proaktiva (framförallt 
ICA) men dock mestadels likartade, samtidiga reaktiva förändringar till följd av 
internationella trender. Alla aktörer spelar således någorlunda samtidigt, eller sekventiellt, och 
ingen av dem kan enligt oss riktigt sägas kontrollera spelet eller besitta någon avsevärd 
framsynthet. Ett exempel på det är den ungefär samtidiga näthandelssatsningen. Bergendahls 
planering av näthandeln var enligt vår diskussion i kapitel 4 den första på den svenska 
marknaden och de hade därmed ett visst försprång. Vi kan dock inte urskilja vilken betydelse 
ett försprång skulle ha på exempelvis ett halvår eller ett år har beträffande dessa utvecklingar 
på marknaden. Generellt kan vi dock uppfatta att ingen av aktörerna var oerhört mer framsynt 
än någon annan ifråga om näthandel och att de gjorde sina strategiska drag på det området 
relativt simultant. Samma sak verkar i vår mening gälla satsningen på egna varumärken. 
Aktörerna på den svenska marknaden satsar enligt intervjusvaren på liknande andelar egna 
varumärken, förutom Bergendahls som endast saluför andra leverantörers kända varumärken. 
Vilka drag som görs tror vi dock i viss utsträckning beror på de resurser aktören har till 
förfogande. I det sistnämnda exemplet med Bergendahls, grundar vi vårt resonemang på 
intervjusvaren att en viss volym och vissa resurser krävs för till exempel marknadsföring och 
kvalitetskontroll av varor (Spiros Mylonopoulos, intervju 2002-11-27).  
 
Baserat på de aktörernas likande utveckling i handeln anser vi att var och en av de etablerade 
aktörerna för kortaperioder kan vara mer framsynt än de andra på något område. Försprånget 
blir svårt att avgöra för att andra aktörer snabbt följer efter. I stort uppfattar vi dock, utifrån 
tidigare utveckling, att framsynthet inför den kommande tiden är liknande mellan de olika 
aktörerna, och att det således tycks svårt att nå det Hamel och Prahalad (1994) benämner 
intellektuellt ledarskap. Exempelvis uppfattar vi framsynthet angående lågprissegmentet som 
relativt likartad, men att den kan komma att utvecklas mer. Axfood är det företag som 
framförallt satsat på lågpriskoncept, samt ICAs Netto. Dessa bör dock fundera på hur de kan 
hantera nya lågprisaktörer som Lidl. Baserat på den här diskussionen tror vi, som nämnts, att 
aktörerna är i stort sett lika framsynta vad gäller lågpris men att de inte kan spela på liknande 
sätt ifråga om butikskoncept jämfört med näthandel eller egna varumärken. Om alla 
etablerade aktörer skulle agera i lågprissegmentet genom att erbjuda låga priser, menar vi att 
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de förmodligen skulle tvingas se över sina kostnader och kanske begränsa sina sortiment. Det 
i sin tur skulle enligt oss kunna utlösa ett priskrig vilket skulle påverka vinster och 
marknadsandelar negativt, skapa instabilitet i spelet och verka destruktivt för alla aktörer. 
Företagen kan annars ur vår synpunkt vara framsynta genom att låta Lidl, tillsammans med de 
existerande aktörernas lågpriskoncept, ta det segmentet. En sådan framsynthet skulle enligt 
vår uppfattning gynna spelet och inte i så hög grad innebära förlust av marknadsandelar för de 
nuvarande aktörerna, utan ett relativt nytt segment kan öka i omfattning, vilket behandlas 
under kommande rubriker.    

6.2. Förändring av antal spelare genom nyetablering 

De fyra aktörerna på den svenska marknaden kan, som diskuterats i föregående kapitel 5, 
uppfattas dels som konkurrenter men också som komplementorer till varandra. Med en 
framtida etablering av utländska aktörer såsom Lidl förändras alltså antalet spelare och den 
horisontella dimensionen av spelet. I nedanstående avsnitt beskrivs först nyetablering av en 
spelare och därefter nyetablering av fler spelare. 

6.2.1. En ny spelare  

I samband med positionering och mervärden har vi resonerat kring de nuvarande aktörernas 
inriktningar och koncept, men vi uppfattar att det finns utrymme för fler aktörer i 
lågpriskategorin, framförallt i ”hard discount”-segmentet. Det grundas på att 
lågprismarknaden i Sverige enligt Konkurrensverket (Rapport, 2002b) utgör cirka 13 procent 
av den totala försäljningen på dagligvarumarknaden vilket är en låg andel internationellt sett.  
De intervjuade representanterna för de fyra aktörerna påpekade att en eventuell nyetablerare 
måste ha extremt prisfokus som affärsidé för att tillföra något nytt och bidra till en bra 
konkurrens på den svenska marknaden. Vi håller med i det och menar framförallt att aktörer 
som kan bli aktuella för etablering måste tillföra något nytt för att kunna sägas tillföra ett 
mervärde till spelet. Vi tolkar de intervjuades uttalanden som att ett sådant mervärde gör att 
kakan kan bli större om exempelvis Lidl kommer med i spelet. De etablerade aktörerna har ur 
vår synpunkt hittills inte kunnat åstadkomma mervärden i den utsträckning det borde vara 
möjligt ifråga om extremlågpris, sett i ett internationellt perspektiv. I anslutning till när de 
intervjuade från de fyra aktörerna framhävde att extremlågpriskoncept har en låg andel av 
marknaden i Sverige påpekade en av dem att:    
 
”Om man tittar i Europa är det de så kallade hard discount, som Lidl och Aldi är, som verkligen tar 
lågprissegmentet. Det är soft discount som har problem, de försöker vara lågpris men utan det riktigt låga 
priset.” 
 
Med ovanstående resonemang skulle alltså inte kakan, eller marknaden, delas upp mellan fler 
aktörer utan den skulle enligt oss totalt sett öka. Vår uppfattning om att exempelvis Lidl kan 
sägas tillföra ett mervärde innebär att de har goda chanser att nå en viss position i 
lågprissegmentet på den svenska dagligvarumarknaden. Det går dock att även spekulera i om 
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nya lågprisaktörer är för sent ute. Enligt Kenneth Wall (intervju, 2002-11-25) på Axfood, 
fanns knappt någon lågprismarknad i Sverige för 15-20 år sedan. Idag har lågprismarknaden 
som nämnts cirka 13 procent och spås växa ännu mer. Kenneth Wall (intervju, 2002-11-25) 
och Peter Dettmann (intervju, 2002-11-19) har en liknande syn gällande lågprisutvecklingen i 
Sverige. Om tyska Lidl eller liknande lågprisaktörer hade penetrerat marknaden tidigare hade 
de säkerligen fått en relativt stor andel. Förutom att spekulera i om utländska lågprisaktörer är 
för sent ute kan man fundera på vad det beror på. Enligt Andersson och Samuelsson (1992) 
fanns fram till 1990-talet en rad hinder för nyetableringar för lågprishandel. Det största 
hindret var enligt författarna de stora aktörerna, ”the big three”, vilka samverkat med 
kommuner och myndigheter om butikslägen. Ett annat hinder var att lågprisbutiker, 
”lådbutiker”, ansågs vara ohygieniska och näst intill olagliga. Vidare har centralstyrda 
extraprissystem fungerat som trögheter för de stora aktörerna att prova nya lågprisformer och 
reglering kring jordbruket har varit ett ytterligare hinder. Slutligen har utländska 
detaljhandelsföretag förmodligen inte visat intresse för den svenska marknaden då de upplevt 
brist på varuförsörjningssystem och svårt att finna butikslägen samt att företagen inte får sälja 
vin och sprit i Sverige (Andersson & Samuelsson, 1992).    
 
Bindningen mellan de svenska företagen och kommunerna har dock enligt Andersson och 
Samuelsson (1992) försvagats och kommunerna är mer välvilligt inställda till lågprishandel 
och nyetableringar. Till den här förändringen tycks de stora aktörerna också anpassa sig. Wall 
och Dettmann säger att de själva har hunnit se trenderna och tendensen till lågpris och Axfood 
och ICA har vidtagit åtgärder genom att investera i fler lågprisbutiker. Vi menar att aktörerna 
förutom att efterfölja trender uppmärksammat den ”svagare länken” mellan dem själva och 
kommunerna. Därmed har de enligt vår mening försvarat sina marknadsandelar genom att 
investera i ett segment som av utländska aktörer kan uppfattas attraktivt. Trots företagens 
åtgärder och spekulation kring ”försening” menar vi att det extremlågpris Lidl har som 
affärsidé kan resultera i att de tar marknadsandelar. Ett par av de intervjuade påpekade att Lidl 
endast nått en marknadsandel på 1-2 procent i de länder de etablerat sig, med undantag av sin 
tyska hemmamarknad. I anknytning till det kan det enligt vår mening finnas anledning att tro 
att de rådande aktörerna, på grund av den mindre andelen Lidl kan tänkas ta, inte oroas i 
alltför stor utsträckning av nya aktörer som Lidl på marknaden. 
 
I huvudsak ser vi alltså en utveckling om att Lidl blir som en komplementor till de nuvarande 
aktörerna, främst på grund av det begränsade sortimentet. Detta sortiment, med cirka 1000 
artiklar (www.lidl.de, 2003-01-03), menar vi gör att människor som handlar där kompletterar 
sina matinköp i andra butiker. Under intervjuerna med representanter för både ICA och Coop 
påpekades i anslutning till det att människor framförallt under helgerna vill unna sig ”något 
extra” från saluhallen, specialbutiken eller liknande. Andra konsumenter kommer, enligt oss 
förenligt med de intervjuades syn, att vilja göra den stora delen av sina inköp på samma ställe 
av den anledningen att de vill ha större valmöjligheter vad gäller varor eller att de endast har 
tid att handla i en butik istället för att gå till flera. En av de intervjuade menar att val av butik i 
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allt större utsträckning grundar sig på en kombination av kvalitet, service och pris men 
tillägger att:  
 
”Det finns naturligtvis en skara människor som jagar priser fortfarande”  
 
Dessa kunder kommer enligt vår syn att värdera exempelvis Coop högre när de också har 
tillgång till Lidl, än om de bara hade tillgång till Coop. Detta fenomen, beroende-
konkurrensförhållande har framhävts av Andersson och Samuelsson (1992). Författarna 
menar att mindre lågprisbutiker ofta är beroende av att ha fullsortimentsbutiker i närheten. Vi 
vill dock uttrycka att det kan råda ett ömsesidigt beroende. Såsom lågprisaktören kan uppleva 
fullsortimentsbutiken som komplementor, kan fullsortimentsbutiken uppfatta lågprisbutiken 
som en komplementor. 
 
Vi uppfattar att en nyetablering, exempelvis Lidl, i initialläget kan väcka ett stort intresse hos 
konsumenter, bland annat som följd av den uppmärksamhet matpriser och nyetablering fått i 
media. Om de varor konsumenter efterfrågar inte finns i Lidl-butikerna ser vi att till exempel 
en intilliggande Coop Forum kan dra fördel av det och attrahera fler kunder. Att föra in 
komplementorer i spelet är enligt Nalebuff och Brandenburger (1996) en bra strategi för att 
öka det egna mervärdet. Om de rådande aktörerna, förenligt med författarna, underlättar Lidls 
etablering kan det bli dem själva till fördel. Utifrån de intervjuades utsagor tror vi inte att så är 
fallet, att de rådande aktörerna underlättar nyetablering. De rådande aktörerna sitter inte med 
armarna i kors som de framfört utan har vidtagit åtgärder.   
 
Att konsumenters valfrihet ökar med Lidl som komplementor, innebär dock inte att vi 
automatiskt instämmer i exempelvis Affärsvärldens (2001) uppfattning om att ett nytt 
dagligvaruföretag är något av det bästa som kan hända ur konsumentsynpunkt. Vi ser det 
visserligen som ett mervärde för konsumenter ifråga om att öka valmöjligheten vad gäller 
butikskoncept. Det är däremot endast en del av vissa konsumenters behov som vi menar 
tillfredsställs med ”hard discount”-konceptens begränsade sortiment. Framöver kan dock Lidl 
komma att sätta press på de etablerade aktörerna. Det grundas på handelsföretagens ytterligare 
investeringar i egna varumärken under de närmaste åren. Vi ser den utvecklingen till viss del 
som en anpassning till trenden i övriga Europa och till viss del som motåtgärd till nya aktörers 
lågprisvaror som oftast är egna varumärken. Lidl har enligt de intervjuade på Bergendahls och 
Coop haft framgångar inom sitt segment på de marknader de etablerat sig och en av dem 
påpekade:  
 
”Varför skulle svenska konsumenter vara så annorlunda än andra?” 
 
I enlighet med de intervjuade är vår mening att Lidl inledningsvis kommer att skapa turbulens 
och instabilitet på den regionala eller lokala marknaden. De intervjuade menar att närvaron av 
nya aktörer kommer att sätta press på de existerande aktörerna att se över kostnader, sortiment 
och priser. 
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Hua Ho och Weigelt (1997, i de Wit & Meyer, 1998) påpekar att en ny aktör på en marknad 
vanligtvis måste spendera dubbelt så mycket pengar på exempelvis reklam än vad de rådande 
aktörerna gör. Med hjälp av spelteorin kan en etablerad aktör räkna ut ungefärliga kostnader 
för en ny aktör att etablera sig. Om den redan etablerade anser att den nya skulle skada den 
avsevärt kan den försöka ta motåtgärder genom investeringar i de segment som den nya 
aktören kan tänkas söka sig till (Hua Ho & Weigelt, 1997 i de Wit & Meyer, 1998). 
Motåtgärder har som påpekats i viss mån redan vidtagits på den svenska marknaden med de 
nämnda koncepten Netto, Willys Hemma samt en ökad satsning på egna varumärken. I 
enlighet med Dixit och Nalebuffs samt Osters resonemang (1991;1990 i Whittington, 1993) 
kan vi se det som försök att vidta åtgärder mot eventuella inkräktare för att behålla stabilitet i 
spelet. Vi håller det för möjligt att de etablerade aktörerna har föreställt sig eller räknat på de 
kostnader som Lidl kan komma att åsamka dem vid en etablering.  
 
Hua Ho och Weigelt (1997, i de Wit & Meyer, 1998) menar att tidigt tagna strategiska 
åtgärder påverkar senare beteende i spelteorin. Genom ömsesidigt beroende kan ledare 
kontrollera den strategiska situationen och försöka forma marknadens framtida öde (Hua Ho 
& Weigelt, 1997 i de Wit & Meyer, 1998). Det skulle i sådana fall kunna innebära att de 
etablerade aktörerna även fortsättningsvis var för sig agerar på liknande sätt, som att 
ytterligare utveckla lågpris, för att tillsammans kunna kontrollera spelet vilket 
överensstämmer med vårt tidigare resonemang om aktörernas likartade framsynthet. 

6.2.2. Fler nya spelare 

Om det stannar vid Lidl tror vi att de nuvarande aktörerna och Lidl kan komma att utgöra 
varandras konkurrenter såväl som komplementorer på längre sikt. Risken finns dock att om 
Lidl lyckas i Sverige, är det som Larsson (2002b) och ett par av de intervjuade påpekar troligt 
att Aldi följer efter, då det har gått till så på andra marknader. Vi frågar oss hur kakan skulle 
se ut och om Aldi skulle tillföra ett mervärde. Vi menar att så kan ske men att det inte 
nödvändigtvis behöver vara fallet. Om Lidl lyckas minskar enligt vår mening i vilket fall 
utrymmet för ytterligare aktörer i lågprissegmentet och det kan bli svårare att tillföra något 
nytt för liknande koncept. Det är då inte säkert att Aldi skulle tillföra lika mycket mervärde 
som sin föregångare, utan vi uppfattar att Aldi då blir konkurrent och inte komplementor i lika 
hög grad till de etablerade aktörerna. Med en sådan framtida utveckling kan vi dra paralleller 
till Hua Ho och Weigelts (1997, i de Wit & Meyer, 1998) resonemang om sekventiell 
etablering på en del marknader. Om en etablering av andra aktörer, såsom Aldi, följer Lidl 
menar vi i likhet med dessa författare att fler nya etableringar generellt sänker 
marknadsandelen och vinsten per företag. Denna utvecklingsmöjlighet skulle i vår mening 
innebära att kakan inte blir större, utan att den delas upp mellan fler aktörer. Någon av de 
intervjuade framhävde dock att Aldi under den senaste tiden anpassat sitt sortiment något och 
satsar mer på färskvaror. Vi ser en möjlighet att det kan inträffa med Lidl eller Aldi i Sverige, 
men vi frågar oss då vilket slags mervärde de kan tillföra. Vi uppfattar att en sådan anpassning 
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skulle innebära att dessa nya företag förmodligen inte kan hålla de låga priserna i samma 
utsträckning som för närvarande. I sådana fall skulle Lidl och/eller Aldi enligt vår syn 
betraktas som konkurrenter av de nuvarande aktörerna och kan inte sägas utgöra 
komplementorer på samma sätt. Det blir i än högre grad fråga om en uppdelning av 
marknadsandelar snarare än skapandet av marknader. 
 
Dock finns möjlighet att Aldi etablerar sig i Sverige näst efter Lidl utan att skada Lidl och 
istället endast ta andelar från de svenska aktörerna. Det skulle kunna ske om Aldi anpassade 
sitt sortiment, alltså utökade det, samt om de etablerade sig i andra områden än Lidl. Detta 
fenomen, att lågprisbutiker ofta inte konkurrerar med varandra, inte rivaliserar om samma 
kundunderlag är vanligt förekommande (Andersson & Samuelsson, 1992). En sekventiell 
etablering av Lidl och Aldi skulle alltså kunna ske utan att de skadar varandra och istället tar 
andelar från de rådande aktörerna samt som de genom extrem lågpris tillför ett nytt segment.  

6.3. Förändring av antal spelare genom förvärv 

Det andra steget i konkurrens för framtiden är enligt Hamel och Prahalad (1994) avsikten att 
styra utvecklingsvägarna, och därmed försöka påverka inriktningen av branschens utveckling. 
Det scenario som skissats upp i första steget blir inte verklighet omedelbart och därför är 
denna andra fas ofta lång och mödosam. Stadiet handlar bland annat om testning av 
produktkoncept, byggandet av kompetenser och koalitionsbildningar med 
branschmedlemmar, med andra ord utformning av den framtida branschstrukturen till sin egen 
fördel (Hamel & Prahalad, 1994). Vi avser här att framförallt koppla styrning av 
utvecklingsvägarna till de allianser och den branschstruktur som kan komma att bli aktuell 
framöver, med internationella aktörer på den svenska marknaden. Läsaren uppmanades i 5.2.5 
att fundera på nyetablering genom förvärv. Nu avser vi att resonera kring det. 
 
Enligt de intervjuade representanterna från Coop, Axfood och även ICA kommer 
utvecklingen av branschstrukturen att ske via en fortsatt internationaliserings- och 
konsolideringstrend i dagligvaruhandeln. En av dem påpekade att det kan fortgå tills det 
endast finns 5-10 stora internationella aktörer samt regionala specialister i Europa.  
 
Dussauge och Garrette (1999) menar att drivkraften bakom önskan att i högre grad 
internationalisera företag beror på att konsumentbehov och preferenser världen över mer och 
mer liknar varandra, vilket möjliggör en högre grad av standardisering. Livsstilar och 
konsumtionsmönster i bland annat Europa tenderar enligt ett par av de intervjuade att 
konvergera även om det finns vissa skillnader länder emellan. En ökad standardisering i 
produktion leder enligt detta resonemang även till reducerade kostnader och stordriftsfördelar. 
Internationaliseringen i dagligvaruhandeln får allt större betydelse och Dussauge och Garrette 
(1999) framhäver att allianser är en lämplig form om dess parter vill kunna åstadkomma en 
snabb internationalisering. Författarna menar dock att olika produktkategorier påverkas i olika 
grad av globaliseringstrenden. Vi håller med i det sistnämnda påståendet och menar vidare 
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utifrån intervjusvaren att dagligvaruhandeln präglats av att vara lokal. Visserligen ändras det i 
allt större utsträckning men vi anser ändå att varje land är unikt på sitt sätt och därför finns det 
även framöver behov av lokal anpassning. Det skulle i enlighet med Dussauge och Garrettes 
(1999) resonemang kunna åstadkommas genom allianser där de regionala specialisterna 
kompletterar varandra, ifråga om kännedom om lokala marknader. Spiros Mylonopoulos 
(intervju, 2002-11-27) som representant för Bergendahls instämmer inte i de större aktörernas 
åsikter om en fortsatt konsolidering. Han avfärdar påståendet om att det framöver endast 
kommer att finnas 5-10 stora internationella aktörer inom dagligvaruhandeln. Istället menar 
han att det måste finnas utrymme för en större mångfald av både stora och små aktörer.  
 
Etablering genom förvärv skiljer sig enligt Hitt m fl (2001) avsevärt från etablering genom 
intern utveckling eftersom inte något nytt företag egentligen tillförs branschen. Enligt svaren 
från de intervjuade på ICA, Coop och Axfood skulle det kunna vara möjligt att en stor 
internationell aktör såsom Wal-Mart, köper upp ett av de etablerade företagen, eller en del av 
det. Intern utveckling är tids- och resurskrävande, och Hitt m fl (2001) menar att en vanlig 
uppfattning är att etablering på detta sätt är mycket riskfylld. Författarna hävdar att förvärv 
däremot är mindre riskfyllda eftersom det köpande företaget genast får tillgång till en 
marknadsposition och kostnader för produkt- och marknadsutveckling minskar. Wal-Mart har 
etablerat sig på de engelska och tyska marknaderna genom uppköp och har enligt Perkins 
(2001) lyckats bygga vidare på det förvärvade företagets framgång och styrkor i England. 
Perkins (2001) påpekar att Wal-Mart dock upplevt bakslag i Tyskland då konceptet inte riktigt 
passar där och de inte lyckats i önskad omfattning. En av de intervjuade påpekade i anslutning 
till det att: 
 
”Tyskland är lågprismarknadens Mecka” 
 
Wal-Mart har enligt Perkins (2001) för avsikt att gå in Frankrike och troligen Italien och 
Spanien så småningom. Han menar att England, Tyskland, Spanien och Italien är de troligaste 
länderna för fortsatta förvärv inom dagligvaruhandeln och att Carrefour, Ahold och Wal-Mart 
är de mest sannolika uppköparna. Vi tror dock, på grund av att de intervjuade framfört att 
möjligheten finns, att dessa stora aktörer inom sinom tid kan komma att visa intresse för 
Norden. Ahold är redan här genom ägandet av halva ICA. Det skulle enligt vår syn kunna 
locka andra aktörer som Carrefour eller Wal-Mart att visa intresse för uppköp i Norden. 
Aktuella uppköpskandidater anser vi skulle kunna bli Axfood eller Bergendahls. Coop är 
knappast någon trolig kandidat eftersom det är ett konsumentkooperativt företag vilket inte 
ser skulle vara förenligt med en privat ägarkonstellation. En av de intervjuade påpekade att:  
 
"Tittar man i ett internationellt perspektiv är det verkligen som myror och elefanter. Om Wal-Mart skulle köpa 
oss, det skulle bli ett decimalkomma i deras resultaträkning." 
 
Vi jämförde ICA Aholds storlek med två av de internationella jättarna. Det gjordes genom att 
vi räknade om Wal-Marts och Carrefours omsättningar för 2001 till svenska kronor och 
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jämförde med ICAs och Axfoods omsättningar för 2001. Wal-Marts omsättning är ungefär 12 
gånger större än ICA Aholds, medan Carrefours omsättning är drygt 4 gånger större än ICA 
Aholds (http://www.walmartstores.com, 2003-01-03, http://www.carrefour.com [d], 2003-01-
03, ICA Ahold Verksamhet, 2001). Eftersom ICA redan samgått med en internationell kedja 
gjorde vi en jämförelse med en uppköpskandidat, Axfood. Wal-Marts omsättning är cirka 58 
gånger större än Axfoods, medan Carrefours omsättning är ungefär 20 gånger större än 
Axfoods (http://www.walmartstores.com, 2003-01-03, http://www.carrefour.com [d], 2003-
01-03, Axfood Årsredovisning, 2003). Vi vet inte om jättarnas förvärv av exempelvis Axfood 
skulle bli ett decimalkomma i kedjornas resultaträkning. Vi ser dock att de internationella 
kedjorna har finansiella resurser för att genomföra ett sådant uppköp. 
 
Vi frågar oss hur en internationell aktör på den svenska marknaden skulle kunna påverka 
spelet. Det finns enligt vår mening anledning att tro att de etablerade aktörerna betraktar dessa 
internationella företag som konkurrenter i hög grad. Eftersom en nyetablering av en aktör 
såsom Wal-Mart troligen skulle ske genom uppköp av en etablerad aktör, ersätts dock den 
nuvarande med den större internationella. Därför menar vi att spelet inte kommer att förändras 
till antalet spelare till exempel, utan aktören blir konkurrent såväl som komplementor till de 
andra. Antalet spelare förändras dock i viss mån om en internationell aktör skulle köpa upp en 
del av en kedja. Då ser vi att den nya aktören utifrån vårt resonemang om konkurrenter och 
komplementorer, i något högre grad kan betraktas som en konkurrent. Den internationella 
spelaren byter delvis ut den tidigare aktören, men antalet aktörer ökar ändå vilket vi menar 
kan komma att bidra till att skapa en viss instabilitet i spelet.  
 
Att en spelare byts ut mot en stor internationell verkar enligt vår mening i vilket fall innebära 
att den har möjlighet till stordriftsfördelar och bättre förhandlingsstyrka mot leverantörer 
vilket mer indirekt kan påverka spelet. En större aktör har förmodligen resurser att 
omprofilera en kedja eller ett koncept, vilket vi dock inte anser är så troligt med tanke på att 
en anledning till uppköp i enlighet med Hitt m fl (2001) är att direkt få tillgång till ett visst 
segment av marknaden och en viss position. 
     
Den beskrivna utvecklingsvägen med större internationella aktörers uppköp på den svenska 
marknaden kan vi i vissa avseenden anse överensstämma med Hamel och Prahalads (1994) 
diskussion om styrning av utvecklingsvägarna. Styrning av utvecklingsvägarna i ett 
internationellt perspektiv, vill vi anknyta till de förändringar som diskuterats i kapitel 4. 
Utifrån diskussionen där om de svenska företagens reaktiva anpassningar till internationella 
trender, urskiljer vi att de fyra aktörerna i framtiden inte har avsevärda möjligheter att styra 
utvecklingsvägarna i ett internationellt perspektiv. Det går dock att spekulera i om ICA 
genom Ahold kan komma att bli en större konkurrent gentemot de internationella jättarna. Vi 
utesluter inte att företaget då kan komma att påverka branschutvecklingen i ett internationellt 
perspektiv.  
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Axfood eller Bergendahls är som tidigare nämnts de aktörer som framöver skulle kunna bli 
aktuella för uppköp. De kan visserligen påverka utvecklingen genom att välja att inte köpas 
upp, men i ett internationellt perspektiv skulle det i vår mening inte uppfattas som påverkan 
på branschen eller ett så proaktivt agerande. Vi anser att aktörerna, förutom ICA Ahold, 
investerat främst i att växa nordiskt och inte europeiskt. Det kan ses ett sätt att försöka minska 
avståndet i fråga om storlek och förhandlingskraft mellan de nordiska och stora europeiska 
kedjorna genom att skapa en nordisk stark enhet. Avslutningsvis vill vi även knyta an till 
Konkurrensverkets (Rapport, 2002b) kritik om för få och för stora aktörer på den svenska 
marknaden. Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för mångfald och bra konkurrens på en 
marknad (Konkurrensverkets rapport, 2002b). Vi vill dock lyfta fram att de intervjuade 
påpekade att ett fåtal aktörer dominerar marknaden i alla nordiska länder och även i flera 
europeiska länder med internationella kedjor. Vi anser att verkets branschbevakning är bra i 
syfte att tillvarata konsumentnyttan, men ser även poäng i det de intervjuade framför om att 
aktörerna själva måste anpassa sig till internationella trender för att vara konkurrenskraftiga 
och inte bli uppköpta.  

6.4. Förändring av spelplanen 

Baserat på förd diskussion om framtida etableringar av utländska aktörer anser vi att de 
rådande aktörerna inte i så hög grad tycks se Lidl och Aldi som hot. Vi har tidigare beskrivit 
dem inte enbart som konkurrenter utan även som komplementorer till de befintliga företagen 
vilket skulle kunna ses som ett ”välkomnande” av de svenska aktörerna. Lidls eller Aldis 
etablering kan kanske framöver, åtminstone under en tid, hålla större internationella aktörer 
utanför den svenska eller nordiska marknaden eftersom dessa enligt vårt resonemang i högre 
grad kan betraktas som konkurrenter. Visserligen har de flesta av aktörerna inom svensk 
dagligvaruhandel samarbeten över landsgränserna och det vi känner till med bakgrund av 
intervjuerna är att aktörerna främst avser att växa i Norden. Det är framförallt genom dessa 
expansionsstrategier vi menar att företagen i den svenska dagligvaruhandeln har möjlighet att 
på ett proaktivt sätt styra utvecklingsvägarna i Norden, dock ej i ett internationellt perspektiv. 
Annorlunda uttryckt kan de svenska företagen försöka påverka inriktningen av branschens 
utveckling i Norden enligt Hamel och Prahalads (1994) resonemang.  
 
ICA Ahold finns representerat i Sverige, Norge, Danmark samt de baltiska länderna och enligt 
Svartström (2002) spekuleras det i att Ahold vill utöka sina nordiska etableringar med ett köp 
av finländska Kesko, vilket kan komma att ingå i ICA Aholds verksamhetsområde. 
Affärsvärlden (2002) menar dessutom att ICA Aholds joint venture med Dansk Supermarked 
kan ses som ett test inför en förväntad fusion, vilket skulle öka inflytandet på den danska 
marknaden. Vi ser dock att ICA framöver kan komma att uppleva problem med Ahold som 
hälftenägare. Utifrån de intervjuades resonemang om ICAs ägarstruktur kan enligt vår mening 
Ahold framöver få svårigheter att styra de enskilda handlarna i önskad omfattning och 
Affärsvärlden (2002) påpekar att ICA troligen sålt bort sin långsiktiga makt. Stein Erik Hagen 
med 20 procents ägande i ICA Ahold har som nämnts sedan nyligen dessutom betydande 
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intressen i Orkla, som är leverantör till såväl ICA som deras konkurrenter (Affärsvärlden, 
2002). Det tycks där råda en intressekonflikt och kan vara en något instabil situation på längre 
sikt.   
 
Axfood har en strategi om att först och främst växa i Norden. De är för närvarande 
verksamma i Sverige och Finland. De fanns tidigare representerade i Baltikum men drog sig 
enligt Kenneth Wall (intervju, 2002-11-25) tillbaka därifrån på grund av dålig lönsamhet och 
att det inte ingår i Axfoods tillväxtstrategi. Enligt Wall kommer Axfood att ingå i någon större 
affär med någon norsk eller dansk aktör inom de närmaste tre åren. Det är ur vår synpunkt 
även relativt troligt att Axfood stärker sin position i Finland genom köp av någon aktör där. 
 
Coop är i och med sitt samarbete Coop Norden närvarande på de svenska, danska och norska 
marknaderna. Med visionen att vara Nordens ledande dagligvaruföretag är det därför troligt 
att de finner samarbetspartners i form av konsumentkooperationer i Finland, eller i de baltiska 
länderna (Stefan Kummås, intervju 2002-11-20). Bergendahls är betydligt mindre och avser 
att fokusera på Stockholmsområdet och Skåne de närmaste åren, och poängterar att särskilt 
Öresundsregionen kan komma att bli betydelsefull för dem (Spiros Mylonopoulos, intervju 
2002-11-27).  
 
Med dessa möjliga förändringar tycks den framtida marknadens spel i högre utsträckning äga 
rum på en nordisk spelplan med fler nordiska, europeiska eller multinationella spelare. I ett 
nordiskt perspektiv menar vi utifrån ovanstående att varje aktör har möjligheten att enligt 
Hamel och Prahalads (1994) mening styra utvecklingsvägarna till sin fördel. De kan vid olika 
tillfällen styra utvecklingsvägarna men bör enligt vår uppfattning ta mer hänsyn till spelet och 
dess aktörer. Framförallt menar vi att det blir viktigt att identifiera nya spelare eftersom en 
liten förändring i antalet spelare kan ha avgörande betydelse. Det kan få konsekvenser som vi 
anser kan variera beroende på typ av spelare.   

6.5. Förändring av leverantörers roll i spelet 

I föregående kapitel har bland annat leverantörernas förhandlingsstyrka gentemot handeln 
diskuterats. Utifrån värdenätet behandlades därefter dagligvaruföretagen som konkurrenter 
om leverantörernas resurser samt varandras komplementorer gentemot leverantörerna. Vi 
bygger här vidare på det och resonerar kring hur den vertikala dimensionen av spelet kan 
komma att förändras. Många, framförallt mindre, leverantörer upplever enligt 
Konkurrensverkets rapport (2002b) att förhållandet till handeln förändras och att 
maktförskjutningen är till handelns fördel. Verket menar att det till stor del beror på att en 
ökad satsning på egna varumärken från handelns sida vilket kan komma att slå ut en del 
leverantörer. I och med en ökad satsning på egna varumärken påpekar Konkurrensverket 
(Rapport, 2002b) att företagen i dagligvaruhandeln i allt högre grad kommer att bli både 
konkurrenter och kunder till leverantörerna. Vi håller med i det och refererar i samband med 
det till Nalebuff och Brandenburger (1996) som menar att ett sätt att tillföra nya spelare till 
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spelet är att bli sin egen leverantör. Det åstadkommer enligt dessa författare konkurrens 
mellan leverantörerna och betryggandet av de egna leveranserna. Således överensstämmer det 
enligt vår syn i hög grad med de tre stora aktörerna i dagligvaruhandeln. De utför visserligen 
inte tillverkningen av varor själva, men ser ändå till att varuförsörjningen tryggas genom vissa 
leverantörers tillverkning av handelns märken.     
 
Vi uppfattar att företagen i dagligvaruhandeln i större utsträckning än för närvarande kommer 
att bli konkurrenter om leverantörernas resurser. Det baseras på Konkurrensverkets rapport 
(2002b) att leverantörernas nya produkter måste presenteras en viss tid innan de kan börja 
säljas i handeln, vilket innebär en risk att handeln kopierar dessa produkter istället för att köpa 
från leverantören. Om leverantörerna på grund av en sådan risk inskränker sin 
produktutveckling ser vi att följden kan bli en allt högre konkurrens om de märkesprodukter 
som leverantörerna utvecklar och erbjuder. Leverantörer med starka kända varumärken tycks 
enligt Konkurrensverket (Rapport, 2002b) få försvagad förhandlingsstyrka framöver med 
tanke på konkurrensen med handelns egna varumärken om utrymme i butikshyllorna, vilket 
resulterar i en polarisering. Den ena ytterligheten är de kända starka varumärkena, den andra 
är egna varumärken och däremellan finns ett litet utrymme för andra märken. Som vi nämnde 
ökar visserligen handelns förhandlingsstyrka mot leverantörerna med en satsning på egna 
varumärken men samtidigt konkurrerar aktörerna i vissa avseenden om leverantörernas varor 
vilket kan sägas ge leverantörerna något bättre förhandlingsstyrka.      
 
Angående aktörerna som varandras komplementorer gentemot leverantörerna ser vi att denna 
roll inte kommer att förändras avsevärt. Leverantörerna kommer ur vår synpunkt vilja 
fortsätta leverera till de aktörer som efterfrågar deras varor och dagligvaruföretagen kommer 
därför fortfarande att vara varandras komplementorer och dela på kostnader gentemot 
leverantören.  

6.6. En ny insikt i spelet 

Under den här rubriken kommer vi att diskutera Hamel och Prahalads (1994) tredje stadium 
av konkurrens för framtiden samt resonera kring kritik som förts fram mot Nalebuff och 
Brandenburgers (1996) teori om spelet och värdenätet. 

6.6.1. Konkurrensens tredje stadium 

När kampen i det sista stadiet börjar, menar Hamel och Prahalad (1994) att kampen mellan 
konkurrerande teknologier och produktkoncept i stort sett redan har avgjorts. Konkurrensen 
gäller nu marknadsandelar och –positioner och bedrivs genom konkurrensmedel som värde, 
pris, service och kostnad. Det sker även genom att planera samarbete med konkurrenter och 
att bygga upp ett internationellt leverantörsnät (Hamel & Prahalad, 1994). Vi har under 
kapitlet beskrivit marknadspositioner, andelar etc i samband med framsynthet och påverkan 
av branschstrukturen. I vår studie är dessa stadier nära sammankopplade. De överlappar alltså 
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varandra i enlighet med Hamel och Prahalad (1994), men inte endast, utan hänger i vår syn 
närmare samman i många avseenden. Förklaringen är framförallt att den framtida situationen, 
eller spelet, i dagligvarubranschen enligt oss i hög grad präglas av de aktörer som kan komma 
att bli aktuella för etablering på den svenska dagligvarumarknaden. Därför menar vi att en 
etablerad aktörs framsynthet för att påverka branschen utifrån hotet om nya aktörer, kommer 
att influera de andra etablerades nuvarande positioner och koncept.  
 
Hamel och Prahalad (1994) konstaterar att både akademiker och praktiker inom strategi ofta 
är alltför fokuserade på det tredje stadiet i konkurrensen för framtiden vilket är konkurrens om 
marknadsposition och andelar, alltså dagens verksamhet. Generellt menar de att mer 
uppmärksamhet bör ges åt de två andra stadierna, att skapa framtiden. Viktiga egenskaper i 
sådant mer långsiktigt arbete för att nå framgång är därför nyfikenhet, att kunna befria sig från 
och ifrågasätta traditionella uppfattningar samt våga gå mot strömmen. För närvarande är det 
ingen av aktörerna som enligt vår uppfattning ifrågasätter dagligvarubranschens traditioner 
och uppfattningar i större utsträckning än någon av de andra. ICA har dock i vissa aspekter 
varit mer framsynt än de andra eller haft resurser för att genomföra vissa förändringar mer än 
andra aktörer. I flertalet avseenden har dock de flesta aktörer agerat likadant, nästintill 
samtidigt. Spelet karaktäriseras i den mån av relativt homogena spelare då deras strategiska 
drag i mångt och mycket liknar varandra, vilket diskuterades kontinuerligt med utgångspunkt 
i kapitel 4. Vi är dock medvetna om att det idag finns tydligare skillnader i butikskoncept än 
tidigare men de befintliga aktörerna i branschen gör i det stora hela enligt oss likartade 
satsningar. 

6.6.2. Diskussion kring spelets värde 

Vi har hittills fört en diskussion om konkurrensen i dagligvaruhandeln nu och i framtiden 
utifrån spelet och värdenätet. Det ter sig i verkligheten svårt att veta om aktörerna i en bransch 
resonerar utifrån spelet eller inte. I likhet med Eriksson och Wallgren (1994) anser vi att ökad 
osäkerhet om vad som kommer att hända i framtiden kan begränsa möjligheterna till 
samarbete då aktörerna inte vet om en generös handling kommer att kunna återgäldas. 
  
Spelteorin hävdas vara ett bra verktyg för analys av beslut retroaktivt, men frågan är om den 
är till mycket hjälp i stridens hetta? Det som pekats ut i exempelvis i The Economist (1996) är 
att spelteoretiker är väldigt förtegna om länken mellan ett företags strategi och dess interna 
utvecklingsmöjligheter. Kan förstahandskunskap och erfarenhet någonsin ersättas av något 
annat? Hur sofistikerade än spelen må vara, blir inte ledare tvungna att ta till andra medel för 
att behålla eller erövra nya marknadsandelar? 
 
I och med att vi ser de etablerade aktörerna som både konkurrenter och komplementorer 
frågar vi oss, med grund i ovanstående, om vår syn är en förenkling av aktörernas verklighet. 
Företagen i dagligvaruhandeln verkar enligt intervjusvaren vara mest inriktade på sina egna 
mål och strategier och ser kanske inte, som vi gör i vårt perspektiv, de andra företagen som 
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komplementorer. Vi anser dock att spelet främst används som ett redskap i skapandet av nya 
strategier för respektive företag. Genom spelet kan de utveckla strategier som baseras på de 
egna och de andra företagens tidigare aktioner. För att förutspå andra företags reaktioner på 
ens handlingar och nå det resultat man vill ha, måste man enligt Nalebuff och Brandenburger 
(1996) försätta sig själv i deras position och föreställa sig hur de uppfattar spelet och hur deras 
tidigare beteende har varit. Uppfattningar är enligt dessa författare viktiga i spelteorin då en 
spelares uppfattningar påverkar dess drag och företag bör basera sin strategi på hur andra 
företag uppfattar företagets värde. I likhet med Nalebuff och Brandenburger anser vi att spelet 
är viktigt just för ovannämnda anledningar och tidigare förda diskussioner, men menar att det 
endast är till hjälp i viss utsträckning. När det kommer till kärnan vill alla aktörer växa som de 
framfört. Det ter sig svårt att växa utan att ta andelar från varandra om marknadens tillväxt 
stagnerat. Sammantaget ämnar vi framföra att företagen enligt oss är beroende av varandra, 
agerar förenligt med spelet men dock i rimlig utsträckning för egen tillväxts skull. 
 
Vi är, som framförts tidigare, av åsikten att spelet är ett bra redskap framförallt i en 
oligopolistisk marknad. Genom ett speltänkande kan aktörerna i handeln bättre lära känna 
varandra, se på varandra ur mer än ett konkurrensperspektiv och därigenom i viss utsträckning 
motverka framtida förändringar av marknaden som kan skada dem. Vi anser att det ligger 
något i att man skall "känna sin fiende bättre än sig själv". Därmed betraktar vi, med grund i 
förd diskussion, att spelet är ett bra verktyg att utgå ifrån, i vissa branscher med premisser 
som dagligvaruhandeln karaktäriseras av.  

6.7. Framtida utvecklingsvägar 

Nu har vi kommit till det skede där vi återger de utvecklingar som dagligvaruhandeln kan 
komma att genomgå. Rowe m fl (1994) menar att scenarier är verktyg för att skildra 
framtidsalternativ och strategiska besluts inverkan på dessa alternativ. Karaktäristiskt för 
scenarier som strategiska verktyg är bland annat att de innefattar individers eller gruppers 
subjektiva bedömningar (Rowe et al, 1994). Vi instämmer i det såtillvida att vi här beskriver 
möjliga utvecklingar vi själva kommit fram till att genom att sammanföra intervjusvar och 
sekundära källor. Vi ämnar inte återge exakta scenarier utan snarare möjliga utvecklingar i 
flera dimensioner. Hittills har vi fört en diskussion om olika utvecklingslinjer, eventuella 
förändringars för- och nackdelar, och vi ämnar nu att i sammandrag presentera det som kan 
ske på den svenska dagligvarumarknaden. 
 
Den utveckling vi ser som mest trolig är Lidls etablering på den svenska marknaden inom en 
snar framtid. Det skulle enligt oss innebära skapandet av ett extremlågprissegment, eller 
vidareutveckling av det lågprissegment som finns. Vi ser inte Lidls etablering som uteslutande 
negativ för befintliga aktörer, utan företagen kan komma att bli varandras komplementorer i 
högre grad än konkurrenter och gynna konsumentvälfärden genom bättre priser och ökad 
valfrihet. 
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En annan utvecklingsväg vi urskiljer är att om exempelvis Aldi följer efter Lidl kan det 
resultera i en ökad konkurrens för de svenska aktörerna snarare än ett 
komplementorförhållande. Risken finns att någon av de nya aktörerna anpassar sitt sortiment 
efter konsumentens "fulla" behov och det skulle enligt oss mer resultera i fler tårtspadar i 
samma tårta än en förstoring av tårtan. 
 
Vid sidan av eller enskilt från ovannämnda utvecklingar skönjer vi en möjlighet att en större 
internationell aktör kan köpa upp någon av de svenska aktörerna, troligtvis Bergendahls eller 
Axfood. Eftersom den internationella aktören då skulle ersätta den nuvarande, blir 
konsekvensen att den både betraktas som konkurrent och komplementor enligt vår syn. Det 
förhållandet skulle dock kunna ändras om den nya aktören väljer att omprofilera 
butikskoncept.  
 
Vi menar, baserat på sekundärdata och de intervjuades svar, att en ökad konsolidering 
kommer att ske i ett nordiskt perspektiv. Det skulle enligt vår mening kunna minska avståndet 
mellan de nuvarande aktörernas konkurrenspositioner gentemot internationella jättar.  
 
En ökad konkurrens mellan leverantör- och handlarledet ter sig även sannolik. En del mindre 
leverantörer kan slås ut i och med aktörernas fortsatta investeringar i egna varumärken. 
Aktörernas komplementorförhållande till varandra gentemot leverantörer kommer enligt vår 
syn att vara i stort sett oförändrad medan de kan bli konkurrenter i högre utsträckning i 
händelse av att leverantörer inskränker sin produktutveckling  
 
Fortsatt branschblandning och ökat samarbete mellan olika branscher är också möjlig. Med 
restauranger kan kanske ett utökat samarbete inledas. Med grund i det som framförts tidigare 
att restauranger och aktörerna i handeln kan vara varandras komplementorer, ser vi 
möjligheter för exempelvis en etablerad restaurangkedja att samarbeta med en etablerad aktör. 
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7. Reflektioner 
Kontinuerligt i uppsatsen har vi lyft fram olika åsikter från de fyra aktörerna, 
Dagligvaruleverantörernas Förbund och Konkurrensverket. Dessa åsikter har alla varit av 
intresse i att öka vår och läsarens förståelse för svensk dagligvaruhandel. Vi har sökt sträva 
efter balans mellan olika uppfattningar i kombination med teoretiskt stöd och våra egna 
resonemang. Det har under hela arbetets gång möjliggjort ett samspel mellan delarna och en 
successiv tolkning. Med att ha nått en större förståelse och tämligen rimlig mening i vår studie 
har vi på sätt och vis klivit ur den hermeneutiska spiralen, samtidigt som tankebanorna 
fortsätter att röra sig kring framtiden och konkurrensen i dagligvaruhandeln.  
 
Under studiens gång har empiriska och teoretiska delar fallit på plats allt eftersom och utökats 
till en större helhet. De tidsförlopp vi rört oss i, då-, nu- och framtid, har under arbetet i allt 
större utsträckning visat sig vara sammankopplade och bygga vidare på varandra. Det 
avspeglas i vår framställningsform i tre delar där läsaren kontinuerligt bär med sig kunskapen 
från tidigare delar in i de följande. De valda teorierna har varit användbara verktyg i vår 
diskussion snarare än enbart en tillämpning av dem på dagligvaruhandeln. 
Sammankopplingen av kapitlen har underlättats genom att teorierna bygger vidare på 
varandra genom att de utgör stöd såväl som kritik åt varandra. På så sätt skapas en 
utvecklingslinje som visar att strategi kan bindas samman för olika tidpunkter genom att 
teorierna bygger vidare på varandra samt används som redskap för att beskriva en utveckling, 
en nuvarande situation samt kommande framåtskridande.  
 
Den ökade förståelsen för framtiden i svensk dagligvaruhandel har genom denna uppsats för 
oss medfört en syn på handeln ur ett nytt perspektiv. Förändringar tycks ske i allt snabbare 
takt och i större utsträckning än tidigare och vi menar utifrån förda resonemang att vi kan 
betrakta branschen och konkurrensen som mer dynamiska än tidigare. Framförallt kommer 
fortsatta konkurrensförändringar inom svensk dagligvaruhandel äga rum genom 
konsolidering, internationalisering, nya aktörer, branschblandningar och samarbeten över 
branscher. De olika framtida utvecklingsvägar som öppnats upp är inte uteslutande från 
varandra och har gemensamma drag. Konkurrensen ur denna synvinkel anser vi således är 
intressant då vi urskiljer att branschens framtid karaktäriseras av allt mer sammanknutna och 
flerdimensionella förhållanden än för närvarande. Därmed föreställer vi oss att ”spelet” kan 
komma att bli desto viktigare i framtida konkurrens med nya intressenter på den svenska 
marknaden.     
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Slutord 

Författandet av en uppsats är ett tämligen krävande och utmanande arbete vilket underlättas 
av god guidning. Under vårt sökande efter empirin och sammanvävningen av den med teorin 
för att slutligen nå en rimlig mening har vi ständigt haft en hjälpande hand, vår handledare. Vi 
vill härmed rikta ett stort tack till Hans Andersson. Vi önskar även tacka representanterna från 
ICA Ahold, Coop, Axfood, BergendahlsGruppen och Dagligvaruleverantörernas Förbund, 
vilka genom sitt deltagande möjliggjort genomförandet av en omfattande och intressant 
undersökning. Slutligen tackar vi varandra för inspirerande, gedigna insatser och ett gott 
samarbete.     
 

Linköping den 17 januari 2003 
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Bilaga  

Intervjuguide 
 
Inledning 
 
Kan Ni berätta lite om Er själv?  
 
Hur länge har Ni arbetat inom dagligvarubranschen? Hur ser Er vardag ut? 
 
Branschens utveckling under de senaste åren 
 
Kan Ni kort beskriva den utveckling dagligvaruhandeln (och Ert företag) genomgått de 
senaste tio åren? Hur ser Ni på den utvecklingen? Positiv/negativ 
 
Branschblandningar är något som beskriver Er industri idag, hur ser Ni på det? Hur långt kan 
den gå?  
 
Egna varumärken tycks vara en trend inom branschen, hur ser Ni på den utvecklingen?  
 
Hur har dagligvarubranschen påverkats av att Sverige har gått med i EU? 
 
Varför tror Ni att matpriser i Sverige är högre än i resten av Europa?  
 
Anser Ni att Ni/de strategiska förändringar Ni genomför styrs av omgivningen? Hur? Eller är 
det Ni som skapar omgivningen genom att upptäcka oupptäckta behov? (Såsom banktjänster, 
telefoni, restaurang…)  
 
Varför tror Ni att Er bransch har haft en sen internationaliseringsprocess? 
 
Konkurrenssituation 
 
Hur lyder Er strategiska uppgift? Affärsidé? 
 
Hur definierar Ni styrkor och svagheter i branschen?  
 
Vad tycker Ni är Ert företags styrka/svaghet? Hur har Ni tänkt att utveckla styrkor, eller 
förbättra svagheter?  
 
Vilka styrkor och svagheter har Era konkurrenter? 
 
Hur ser Ni Er själva i förhållande till de övriga aktörerna på marknaden? Olika positioner?  
 
(Ni säger att Ni är nöjda) med konkurrensen på den svenska marknaden, hur ser Ni på 
förhållandet mellan de stora aktörerna? Är Ni ”beroende” av varandra?  
 
Vad anser Ni om Konkurrensverkets syn på den rådande situationen i dagligvaruhandeln? 
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Utländska aktörer 
 
Hur ser ni på utländska aktörers intresse för den svenska marknaden?  
 
När började utländska aktörer intressera sig för den svenska marknaden? Varför tror Ni att det 
har tagit så lång tid för dem att investera i etableringar i Sverige? (Ex. Lidl) Vad är 
annorlunda idag jämfört med då? 
 
Hur ser Ni på att utländska aktörer (små: Lidl, och även stora kedjor: Wal-Mart) är på väg in i 
Sverige? Vad kan deras existens komma att betyda för Er? Hur? 
 
Gör Ni någon skillnad på små och stora utländska aktörers hot? Hur?  
 
Vilka typer av åtgärder/strategiska förändringar kan det innebära för Er? Har Ni redan vidtagit 
åtgärder? Hur? 
 
Hur tror Ni de andra stora aktörerna kan påverkas av utländska aktörer? Finns det aktörer som 
kan hotas av uppköp? Vilka? 
 
Kan det vara positivt för Er att utländska aktörer etablerar sig i Sverige??? 
 
Framtiden 
 
Hur ser Ni på industrins framtid? Vad kan vi förvänta oss ändras?  
 
Hur ser Ni på framtiden vad gäller (Internethandel, etik och moral, skapa upplevelser för 
kunden…) 
 
Vad ser Ni som framtidens hot? Hur definierar Ni hot? Hur tror Ni de andra aktörerna på den 
svenska marknaden ser på utländska aktörer/hot? 
 
Upprättar Ni alternativa framtidsscenarier? Hur? Baseras de även på vad Ni tror om Era 
konkurrenters framtida beteenden? 
 
Hur stor betydelse tror Ni att Ni själva har i den framtida branschstrukturen? Jämfört med Era 
konkurrenter? 
 
Samarbeten 
 
Hur ser Ni på samarbete mellan de stora blocken? Tror Ni att samarbeten mellan de etablerade 
aktörerna kan bli aktuella framöver? Vilket syfte skulle ett sådant samarbete ha? (Motarbeta 
nya aktörer?)  
 
På vilket sätt (inom vilka områden) tror Ni att ett sådant samarbete skulle ske?  
 
Vilka fördelar och nackdelar ser Ni med att samarbeta med konkurrenter? 
 
Tror Ni att Era konkurrenter har en liknande syn? 
 
Anser Ni att samarbete och konkurrens kan gå hand i hand? Varför?  
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Avslutning 
 
Får vi citera Dig och använda Ditt namn i uppsatsen? Vill Du att vi skickar vår tolkning av 
intervjun med de delar vi kommer att använda i uppsatsen för godkännande? 
 
Tack! 


