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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta inledande kapitel kommer vi först att presentera en bakgrund som 
kommer att sätta in studiens syfte i ett sammanhang, vilket motiverar uppsatsens 
relevans och aktualitet. Därefter kommer vi att problematisera kring ämnet. Den 
förda diskussionen kommer sedan att utmynna i uppsatsens syfte. Därpå 
presenteras våra frågeställningar som tjänar till att klargöra syftet.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Avreglering är ett koncept som har styrt de europeiska ländernas marknader 
under flera år och legat till grund för allt fler debatter på den ekonomisk-
politiska agendan. Konceptet infördes i Europa av Storbritannien, som inledde 
en betydande avreglerings- och privatiseringsprocess under 1980-talet. Denna 
omfattade bland annat telekommunikationsmarknaden, elmarknaden och 
järnvägstransportmarknaden1. USA påbörjade samma process redan under 
föregående decennium, då till exempel flyg- och telemarknaderna 
liberaliserades2. Influenserna från USA och Storbritannien har därför varit 
betydande för politiken inom den Europeiska Unionen3 (EU). EU:s strävan efter 
fri konkurrens medlemsländerna emellan har gjort avreglering till en av 
hörnstenarna inom den europeiska politiken4. 
 
Avregleringar har även genomförts på flera marknader i Sverige. Tele-, post- 
och elmarknaden, inrikesflyget, järnvägstransporter, lokal- och regional 
linjetrafik med buss samt taxi har avreglerats sen början av 1990-talet5. Ett av 
skälen till att Sverige avreglerat flera av sina statligt kontrollerade marknader är 
att många regleringar bygger på oriktiga föreställningar om hur 
konkurrensmekanismer fungerar6. Under 1980-talet spred sig emellertid den 
grundläggande betydelsen av konkurrens för den ekonomiska tillväxten: 

                                                 
1 Carlson, 1991; Konkurrensverket, 1998 
2 Carlson, 1991; Konkurrensverket, 1998 
3 Carlson, 1991 
4 Konkurrensverket, 1998 
5 Konkurrensverket, 1996 
6 Konkurrensverket, 1998 
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konkurrens främjar tillväxten och leder till ett högre välstånd7. Genom att 
avlägsna föråldrade regleringar och avreglera marknader som länge varit statligt 
kontrollerade önskade man öppna marknaden för konkurrens, vilket i sin tur 
skulle leda till ökad samhällsekonomisk effektivitet genom exempelvis 
förbättrad resursallokering8. Än viktigare är dock den dynamiska 
produktivitetstillväxt som uppnås genom innovationer vid avregleringar, då 
företag försöker skapa konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på 
marknaden9. På så sätt höjs både nivån och tillväxttakten för produktiviteten på 
lång sikt.  
 
Många svenska statliga företag fick förr ensamrätten till viktiga marknader som 
staten ville kontrollera, antingen för att de ansågs nödvändiga för att 
demonstrera svensk muskelstyrka för omvärlden, exempelvis genom ett eget 
flygbolag, eller för att garantera medborgarna en viss levnadsstandard och 
erbjuda samma villkor vad gäller taxor och tillgängligheten oavsett var man bor 
i landet, med till exempel elnät, telefonledningar och postväsen10. Den ökade 
internationaliseringen, den tekniska utvecklingen samt förändrad efterfrågan har 
emellertid lett till att många monopol ifrågasätts11 och till att regleringar anses 
vara föråldrade och snarare stjälper än hjälper samhällsnyttan, som de reglerade 
marknaderna tjänade till att uppehålla. Även om vissa avregleringar har varit 
mer lyckade än andra så har de avreglerade marknaderna, enligt 
Konkurrensverket12, utvecklats till det bättre jämfört med om tidigare 
regleringar funnits kvar.  
 
En monopolmarknad i Sverige, vars framtid diskuterats alltmer livligt sedan 
Sveriges inträde i den Europeiska Unionen, är detaljhandelsmonopolet för 
alkohol. Denna monopoliserades för att skydda den svenska befolkningen från 
överkonsumtion av alkohol. En avregleringsprocess har redan påbörjats på den 
svenska alkoholmarknaden och idag finns bara Systembolagets 
detaljhandelsmonopol på alkohol kvar av den tidigare helt och hållet reglerade 
marknaden. Flera faktorer (som diskuteras mer ingående i kapitel 2) som 
exempelvis ökad privatimport, smuggling, mutskandaler och minskad 
försäljning för Systembolaget pekar på att den svenska alkoholmarknaden går 
mot ytterligare en avreglering. Detta skulle innebära åtskilliga förändringar för 
                                                 
7 Konkurrensverket, 2004 
8 Konkurrensverket, 1998 
9 Konkurrensverket, 2004; Gunnarsson, 2001 
10 Blomdahl och Söderpalm, 1994 
11 Konkurrensverket, 2004 
12 Konkurrensverket, 1996 



Vad händer efter en avreglering? 
- En studie av den svenska detaljhandelsmarknaden för alkohol 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

3

marknaden och många nya möjligheter både för de aktörer som sedan 
avregleringen av importmonopolet befinner sig där, men även för befintliga 
aktörer inom detaljhandeln. Om detaljhandeln av alkoholhaltiga drycker 
avregleras kommer således en helt ny marknad att skapas.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Systembolagets uppgift är att tillhandahålla en säker distributionstjänst för 
alkoholhaltiga drycker, eftersom de inte får säljas till individer under 20 år. Vid 
en avreglering finns det dock möjlighet för andra aktörer att etablera sig på 
marknaden och utföra samma tjänst. Tidigare studier av avreglerade marknader 
genomförda av Bleeke13 och NUTEK14 har emellertid visat att det även efter 
avregleringen finns kvar höga inträdesbarriärer och trots att antalet aktörer 
initialt ökar på marknaden så fortsätter marknaden att domineras av de redan 
etablerade aktörerna. Det kan därför vara svårt för nya företag att etablera sig 
ordentligt på den nya marknaden. Det ökade antalet konkurrenter innebär också 
att priserna sjunker samtidigt som lönsamheten sjunker, vilket ofta leder till att 
aktörer blir tvungna att satsa på sina kärnaktiviteter, där effektiviteten ökar 
markant. Dessutom ersätts de initialt mest lönsamma segmenten av andra. 
Variationen i vinst ökar även inom branschen och de svaga blir allt svagare 
vilket ofta leder till sammanslagningar och uppköp. Denna utveckling har visat 
sig gälla på flera marknader som avreglerats. Om ovanstående utveckling även 
sker vid en avreglering av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkohol så 
kommer Systembolaget fortfarande att spela en nyckelroll på marknaden. Frågan 
är om detta är en trolig utveckling.  
 
Till skillnad från avregleringar av marknader med höga inträdesbarriärer så finns 
det idag redan etablerade företag som kan ha de tillgångar och resurser som 
krävs för att snabbt kunna börja konkurrera med Systembolaget på en avreglerad 
alkoholmarknad. Det existerar flera detaljhandelsföretag som möjligtvis har det 
distributionsnät och de försäljningsplatser som krävs för att effektivt konkurrera 
med Systembolagets distributionstjänst. Dessutom finns det många importörer 
som skulle kunna förse den existerande dagligvaruhandeln med produkter. Det 
finns alltså många företag, förutom Systembolaget, som kan pekas ut som 
eventuellt viktiga aktörer på en avreglerad detaljhandelsmarknad. Enligt denna 

                                                 
13 Bleeke, 1990 
14 NUTEK, 1995:37 
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diskussion skulle Systembolaget således kunna ställas inför hård konkurrens vid 
en avreglering där flera aktörer kommer att slåss om marknadsandelarna.  
 
Företag som genomgår en avreglering befinner sig således i en dynamisk, 
komplex och oförutsägbar omgivning där teknologi, globalisering, kunskap och 
ändrade förutsättningar påverkar företagets prestation. Aktörer på avreglerade 
marknader blir därför ofta tvungna att söka nya vägar för att utföra sin 
verksamhet. Vissa klarar sig bättre än andra och kan skapa konkurrensfördelar 
gentemot sina konkurrenter. Vi undrar vad det kan vara för underliggande 
mekanismer som leder fram till att vissa aktörer på en avreglerad marknad 
lyckas, medan andra misslyckas?  
 
Den resursbaserade synen (resource-based view) på strategi skulle kanske kunna 
förklara varför vissa företag lyckas och andra misslyckas och varför vissa 
dominerar en marknad och andra blir tvungna att lämna den. Enligt denna 
resursbaserade inriktning är företagsspecifika resurser och kompetenser 
(capabilities) grundläggande för ett företags konkurrensfördelar och prestation15. 
Ett företags prestation på en avreglerad marknad skulle därmed kunna avvika 
fundamentalt från andra företags prestationer, beroende på vad de har för 
resurser. Ett av de effektivaste medlen för ett företag att skapa 
konkurrensfördelar eller att lyckas bättre än andra aktörer kan därför grundas i 
vilka resurser företaget har och hur dessa används16. Om detta kommer att 
påverka strukturen på en avreglerad marknad är dock oklart. 
 
Flera aktörer ligger nu i startgroparna för en avreglering av 
detaljhandelsmonopolet. Den företräds dock av vissa förberedelser som sedan 
följs av en process då företag försöker anpassa sig till de nya regleringarna. Hur 
kommer marknaden att utvecklas och vilka är de underliggande mekanismer 
som styr vilka företag som kommer att bli framgångsrika på den nya 
marknaden?  

                                                 
15 O’Regan och Ghobadian, 2004; Fahy, 2000; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991 
16 O’Regan och Ghobadian, 2004; Wernerfelt, 1984 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utveckla en hypotetisk struktur över hur 
detaljhandelsmarknaden för alkohol kan komma att se ut efter en avreglering av 
det svenska detaljhandelsmonopolet på alkohol samt att undersöka vilka 
underliggande mekanismer som kan komma att påverka denna hypotetiska 
struktur.  
 

1.4 Frågeställningar 
 
Följande frågeställningar bryter ner vårt syfte i två delfrågor som tillsammans 
tjänar som grund till att uppnå ovanstående syfte. 
 

• Hur skulle en avreglerad detaljhandelsmarknad på alkohol kunna komma 
att se ut? 

 
• Vilka underliggande mekanismer kan komma att påverka vår hypotetiska 

struktur och i så fall hur? 
 

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 - Introduktion - Ovan har vi introducerat läsaren till ämnet 
avregleringar samt presenterat vår infallsvinkel genom en problemdiskussion. 
Denna följdes av en syftesformulering samt frågeställningar. 
 
Kapitel 2 - Presentation av alkoholmarknaden - I följande kapitel finner läsaren 
en presentation av dagens alkoholmarknad. Faktorer som pekar mot en 
avreglering kommer att diskuteras och Systembolaget och dess inköpsprocess 
kommer att presenteras.  
 
Kapitel 3 - Metod - Metodkapitlet inleds med en utläggning om vår 
vetenskapliga ståndpunkt och följs därefter av en beskrivning av och 
argumentering runt vårt praktiska tillvägagångssätt. 
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Kapitel 4 - Referensram - Under denna titel kommer vi att redogöra för de 
teorier och modeller som vi anser vara av vikt för ämnet samt användbara till 
den kommande analysen.  
 
Kapitel 5 - Empiri - I detta kapitel avser vi att rapportera det empiriska material 
vi har samlat in genom intervjuer och genom sekundärkällor. 
 
Kapitel 6 - Analys - Den empiri som vi redogjort för i föregående kapitel 
kommer här att analyseras med hjälp av de teorier och modeller som beskrevs 
och diskuterades i referensramen. 
 
Kapitel 7 - Slutsats - Här presenterar vi de slutsatser som vår diskussion och 
analys lett fram till. 
 
Kapitel 8 - Rekommendationer för vidare studier - I detta avslutande kapitel 
utgår vi från våra resultat och uttalar oss om vilka vidare studier vi anser skulle 
kunna komplettera och utveckla denna studie. 
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2. Presentation av alkoholmarknaden 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta avsnitt introduceras dagens svenska alkoholmarknad för läsaren. Detta 
vill vi göra för att läsaren ska kunna skapa sig en bild av hur marknaden ser ut 
idag, vilket är grundläggande för att förstå hur marknaden skulle kunna se ut 
efter en avreglering. Vi börjar med en allmän bakgrund om 
detaljhandelsmonopolet och dess eventuella avreglering för att sedan gå in 
djupare på Systembolaget och dess organisation. Om ingen annan källa anges 
så baseras informationen under 2.2 på Konkurrensverkets rapport, juli 2004, 
eller Systembolagets hemsida. 
 
 

2.1 Detaljhandelsmonopolet 
 
Det statliga alkoholmonopolet har en lång historia bakom sig och sträcker sig 
från mitten av 1800-talet17. Under åren har dock mycket hänt med olika 
regleringar som följd och alkoholmonopolets betydelse har ifrågasatts ett flertal 
gånger. Genom att kontrollera dryckesbranschen med statliga monopol och höga 
skattesatser önskade staten begränsa det privata vinstintresset på marknaden och 
därmed även tillgängligheten18. Högt pris, begränsning av det privata 
vinstintresset och begränsning av tillgängligheten utgör således de tre pelarna i 
den svenska alkoholpolitiken för att hålla tillbaka alkoholkonsumtionen19.  
 

Förutsättningarna för att uppehålla denna politik har dock förändrats i och med 
Sveriges medlemskap i EU. Under förhandlingarna på hösten 1994 om det 
svenska EU-inträdet gav regeringen exempelvis upp det statligt ägda Vin&Sprits 
monopol på tillverkning, distribution, import och export av alkoholhaltiga 
drycker20. Beslutet realiserades 1 januari, 1995 och ett stort antal konkurrenter 
till Vin&Sprit etablerade sig snart på marknaden samtidigt som Systembolagets 
ensamrätt på försäljning till restauranger försvann21. Som konsekvens finns det 

                                                 
17 www.systembolaget.se, 2004-11-08 
18 www.systembolaget.se, 2004-11-08 
19 Axelsson, 1994 
20 www.vinsprit.se; 2004-11-08 ; www.systembolaget.se, 2004-11-08 
21 www.vinsprit.se; 2004-11-08 ; www.systembolaget.se, 2004-11-08 
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idag bara ett enda alkoholrelaterat monopol kvar, nämligen Systembolagets 
monopol på detaljhandel för alkohol.  

 

2.1.1 Hot mot detaljhandelsmonopolet 
 
Idag hotas även detaljhandelsmonopolet. En bidragande orsak, förutom den 
allmänna diskussionen om avreglering, är att privatimportkvoterna från övriga 
EU-medlemsländer utökats successivt under de senaste åren. En inresande 
svensk har nu rätt att medföra så mycket som 10 liter spritdryck, 20 liter 
starkvin, 90 liter vin och 110 liter starköl22. Trots detta ökar även den illegala 
införseln ständigt23. Under 2004 räknar staten med att förlora upp mot en miljard 
kronor i skatteintäkter då de höga skattesatserna gör att många väljer att själva 
föra med sig stora mängder alkohol över gränsen till Sverige istället för att 
handla på Systembolaget24, speciellt efter de kraftiga skattesänkningarna på den 
danska alkoholmarknaden25. Statsminister Göran Persson har meddelat att den 
svenska regeringen förmodligen kommer föreslå en skattesänkning. När detta bli 
aktuellt är däremot inte fastställt26. Systembolagets VD Anitra Steen hoppas på 
en skattesänkning, men säger att en sänkning på mindre än 40 % på sprit inte 
kommer att göra någon skillnad. Enligt henne är 40 % en minimisänkning27. 

 
Ökad konsumtion och dess konsekvenser - De friare reglerna inom andra 
medlemsländer, i samband med öppna gränser, gör att det nu är svårt att 
kontrollera den svenska alkoholkonsumtionen, vilket är det grundläggande syftet 
med den reglerade alkoholmarknaden28. Trots försök att begränsa 
tillgängligheten till alkohol och således minska konsumtionen och 
skadeverkningarna, dricker nu svensken mer än på hundra år29. Varje svensk 
invånare över 15 år konsumerar idag i medel ca 10 liter ren alkohol per år30. 
Trots att alkoholkonsumtionen har ökat med nästan en fjärdedel sedan 2000 så 

                                                 
22 www.scandlines.se, 2004-11-08 
23 Aronsson, 2004-09-06 
24 Aronsson, 2004-07-26 
25 Nyhetsbyrån Direkt, 2004-09-09 
26 Nyhetsbyrån direkt, 2004-09-09 
27 TT, 2004-11-07 
28 Konkurrensverket, 2004; www.systembolaget.se, 2004-11-08 
29 Konkurrensverket (juli 2004) 
30 www.sou.gov.se/alkoholinforsel/, 2004-11-08 
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står Systembolaget numera bara för cirka 42 % av den konsumerade alkoholen31. 
Den oregistrerade alkoholkonsumtionen står för cirka 38 % och förs in i landet 
genom privatimport, genom illegal införsel som förenklats genom de öppna 
gränserna inom EU, eller härstammar från hembränning32. Detta har lett till att 
staten i praktiken inte längre har kontroll över alkoholkonsumtionen i landet 
vilket, enligt Systembolagets hemsida33, är det egentliga syftet med monopolet. 
Två av den svenska alkoholpolitikens grundpelare, högt pris och begränsning av 
tillgängligheten, ligger numera utanför statlig kontroll och den enda begränsning 
som finns kvar är den av det privata vinstintresset. Detta får till följd att den 
svenska alkoholpolitikens roll i samhället minskar och att det blir svårare att 
utöva det alkoholförebyggande arbetet34. 
 
Enligt Kent Härstedt35, regeringens alkoholinförselutredare, är dock detta arbete 
viktigare än någonsin. Han menar att det nu snarare handlar om att försöka få 
stopp på eller dämpa ökningen av konsumtionen snarare än att eftersträva en 
minskning. Han anser vidare att det enda hållbara argumentet för en 
skattesänkning är att alternativet, ingen skattesänkning alls, är ännu värre 
eftersom detta försvagar allmänhetens tilltro till den svenska alkoholpolitiken då 
den förefaller verkningslös. Kent Härstedt bedömer även att den höga skatten 
och Systembolagets allt färre besökande kommer att resultera i att 
Systembolagets kunder enbart kommer att bestå av de välbärgade, som inte 
påverkas av höga priser. Följden av detta, enligt Kent Härstedt, blir att det inte 
kommer att dröja länge förrän krav ställs på monopolets avskaffande och att 
alkoholdrycker säljs i livsmedelsbutiker. De nya aktörerna på marknaden skulle 
då kräva mer skattesänkningar och i detta fall riskeras både pris- och 
tillgänglighetsinstrumenten. Detta alternativ skulle således leda till värre 
konsekvenser än en omedelbar skattesänkning. 
 
Förespråkarna för en reglerad alkoholmarknad menar att en avreglering inte är 
lösningen då detta skulle leda till ytterligare ökning av alkoholkonsumtionen, 
vilket i sin tur leder till fler fall av alkoholrelaterade sjukdomar, dödsfall och 
även ökad misshandel36. 
 

                                                 
31 Beck-Friis, 2004-06-21  
32Aronsson, 2004-09-06 
33 www.systembolaget.se, 2004-11-08 
34 Konkurrensverket (juli 2004) 
35 Härstedt, 2002-05-19 
36 Axelsson, 1994 
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Mutskandaler - Detaljhandelsmonopolet hotas också av de mutskandaler som 
drabbat Systembolaget de senaste två åren. Monopolet ifrågasätts då det har 
funnits möjlighet för leverantörerna att stödköpa egna varor eller muta sig in i 
Systembolagets ordinarie sortiment. Detta kan även innebära att monopolet 
tappar i anseende och om Systembolaget agerande anses diskriminerande så 
riskerar de att EG-domstolen omprövar sitt godkännande av det svenska 
detaljhandelsmonopolet37.  
 

2.1.2 Detaljhandelsmonopolets förutsättningar 
 
I början av detta kapitel uppmärksammades det att alkoholmonopolet 
förändrades markant i och med det svenska EU-inträdet. Förutom de 
avregleringar som skedde ansåg den Europeiska kommissionen att de effekter 
som kan anses diskriminerande mellan nationella och importerade varor måste 
bort för att detaljhandelsmonopolet skulle få vara kvar. Vissa förutsättningar 
fastställdes för att detaljhandelsmonopolet skulle bedömas vara icke-
diskriminerande. Dessa var38: 
– Det ska finnas en möjlighet för kunder att, genom Systembolaget, beställa 
produkter som inte finns i det ordinarie sortimentet.  
– Systembolaget och dess anställda får inte direkt eller dolt favorisera inhemska 
produkter.  
– Alla produkters marknadsföring ska vara utformad på samma sätt oavsett om 
det är en nationell produkt eller om produkten härstammar från något annat land 
inom gemenskapen. Det ska även finnas möjlighet att överklaga beslut om 
avlistning eller vägran att ta in produkter i sortimentet.  
– Systembolagets handelsmarginal måste sättas efter objektiva kriterier som 
gäller lika för inhemska och importerade produkter. 
 
Som resultat av ovanstående krav, genomfördes stora förändringar i den svenska 
alkohollagstiftningen. Det pågår dock hela tiden kontroller och utredningar för 
att säkerhetsställa att dessa förutsättningar följs, bland annat av 
Konkurrensverket som två gånger per år tar fram rapporter om det svenska 
detaljhandelsmonopolet för alkohol på uppdrag av den Europeiska 
kommissionen och den svenska regeringen39.  
 

                                                 
37 Kihlström, 2004-10-08 
38 Konkurrensverket (juli 2004) 
39 Konkurrensverket (juli 2004) 
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2.2 Systembolaget 
 
Systembolaget AB bildades 1954 i samband med ett riksdagsbeslut om 
motbokens40 avskaffande. Sedan dess har detta statliga bolag varit ensam aktör 
inom den svenska detaljhandeln. Systembolaget AB har, enligt avtal med staten, 
den ensamrätt till detaljhandel med sprit, vin och starköl i Sverige som förordnas 
i rusdrycksförsäljningslagen. Företaget utför även partiförsäljning till 
restauranger, även om detta ligger utanför deras monopolverksamhet.  
 

2.2.1 Systembolagets sortiment  
 
Systembolagets ordinarie sortiment kan delas in i tre olika grupper, de mest 
sålda produkterna som även har en viss butikstäckning, ett kompletterande 
sortiment där produkterna lagerhålls efter beslut av butikschef och ett 
nyhetssortiment som består av produkter som precis tagits in i det ordinarie 
sortimentet men som inte har utvärderats ännu. Det finns även ett 
beställningssortiment. Dessa olika grupper kan dessutom delas in i tre 
huvudgrupper; det fasta sortimentet, nyhetssortimentet och 
beställningssortimentet. Utöver detta har Systembolaget hand om s.k. 
privatimport på uppdrag av enskilda konsumenter. Det ordinarie sortimentet 
omfattas av både det fasta sortimentet och nyhetssortimentet. Det finns tre 
tillvägagångssätt för att komma in i Systembolagets ordinarie sortiment: 
offertförfrågan (ca 75 % av nylanseringarna), testförsäljning efter beslut av 
konsumentpanel (20 %) samt kvalificering från beställningssortimentet (5 %). 
 
Vilka produkter som Systembolaget tar in bestäms av deras sortimentsstrategi 
och deras lanseringsplaner. De utvärderar i vilka produktsortiment det finns 
tillgängliga platser, vilket avgör vilka offertförfrågningar om nylanseringar som 
skickas ut till Systembolagets leverantörer. Systembolagets olika produkter 
delas även in i olika segment. Produkter inom samma segment konkurrerar 
endast med varandra. Denna indelning skyddar vissa produkter som kanske inte 
annars hade klarat konkurrensen med andra, mer omsatta produkter. Det breda 
produktutbudets indelning i flera olika segment kan alltså göra det svårt för en 
produkt att konkurrera med produkter i andra segment. Produktutbudet kan 
därmed avvika från det som skulle finnas på en avreglerad marknad.  
                                                 
40 Motboken var ett häfte med plats för stämplar där inköp av alkohol på Systembolaget skrevs upp, för att kunna 
reglera den köpta mängden. Motboken användes i hela landet från 1917, men i vissa områden redan från 1914, 
fram till 1954. Motboken syftade till att minska alkoholkonsumtionen (www.all2know.com, 2005-01-21). 
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2.2.2 Systembolagets inköpsprocess 
 
En gång i månaden skickar Systembolaget ut offertförfrågningar till alla 
leverantörer. Vilka produkter som söks baseras på vilka tillgängliga platser som 
finns i sortimentet, antalet nylanseringar som önskas i respektive sortiment samt 
ursprungsland, prisnivå och smak (t.ex. druvsort). Detta innebär att 
Systembolaget i förväg bestämmer vad för slags produkt de letar efter och bara 
om leverantörens produkt överensstämmer med Systembolagets mycket 
specifika förfrågan kan leverantören erbjuda sin produkt till försäljning. Enligt 
Konkurrensverket kan detta upplevas som ett problem då uppemot 40-50 % av 
de offererade produkterna gallras bort, då de inte överensstämmer med kraven i 
offertförfrågan. Det kan därför vara svårt för leverantörer att hitta passande 
offertförfrågningar för sina produkter. En del leverantörer kan även uppleva att 
vissa offertförfrågningar utformas för att passa vissa leverantörer.  
 
När offerterna kommit in utförs en första gallring där drygt hälften av dessa 
blindtestas medan övriga avböjs med utgångspunkt från den skriftliga offerten. 
Produkterna prövas därefter i flera omgångar tillsammans med andra likvärdiga 
produkter och i slutändan väljs den produkt som har bäst kvalitet i relation till 
pris inom den specificerade produktkategorin. En produkt som blir godkänd av 
Systembolaget hamnar till att börja med i nyhetssortimentet, tills det är dags för 
utvärdering av det fasta sortimentet. Om produkten har sålt bra kan den då bli 
antagen till det fasta sortimentet. Om inte, utgår den.  
 
Även om en produkt tar sig in i Systembolagets ordinarie sortiment är det inte 
säkert att produkten får stanna där särskilt länge. Det görs hela tiden 
utvärderingar och rankningar som avgör om en produkt får stanna i det ordinarie 
sortimentet eller inte. Rankningen baseras bland annat på försäljningsvolymen 
och produktens pris. Rankningen eller utvärderingarna tar dock inte hänsyn till 
produkternas exponering i butikerna, vilket gör det svårt för produkter som fått 
en sämre exponering i butikerna. Leverantörerna har inte heller möjlighet att 
påverka exponeringen i butik eller utföra annan marknadsföring genom 
Systembolaget. Detta leder till att endast ca 160 av 1000 nylanseringar tar sig in 
i det ordinarie sortimentet varje år.  
 
Leverantörerna måste alltså i mycket stor grad anpassa sig till Systembolaget. 
De har få möjligheter att sälja sina produkter på annat sätt. Systembolaget har 
visserligen ett beställningssortiment där leverantören kan lista sina produkter 
som inte finns i Systembolagets ordinarie utbud. Nackdelen är emellertid att 
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leverantören själv måste marknadsföra sin produkt, då den inte alls exponeras i 
butik. Kunden måste även beställa den från Systembolaget och sedan vänta tills 
varan levererats, eftersom det är leverantören som har hand om lagerhållningen 
av produkten. Detta komplicerar försäljningsprocessen och gör det svårt för 
leverantören att ha en bra kontakt med slutkunden.  
 
Det finns även möjlighet för leverantörernas produkter att ingå i Systembolagets 
testsortiment. Leverantören kan då ansöka om testförsäljning av sin vara. En 
konsumentpanel testar den och avgör om den får ingå i testsortimentet eller inte. 
Detta ger leverantörerna en chans att presentera sina försäljningsobjekt, men 
nackdelen är att de kan avlistas med omedelbar verkan och kvarvarande lager 
returneras till leverantören. Att lista sina produkter i testsortimentet innebär 
alltså en risk för leverantören.  
 
Vi har tidigare sagt att det är svårt för leverantörerna att påverka det slutliga 
priset på sin produkt. Då Systembolagets marginal är fast kan leverantören dock 
indirekt påverka konsumentpriset, genom att bestämma till vilket pris produkten 
säljs till Systembolaget. Prisjusteringar kan dock endast göras tre gånger per år 
vilket för med sig en viss prisstelhet. Dessutom är Systembolaget ett företag som 
inte ska ha några vinstintressen, men för leverantörerna ser situationen helt 
annorlunda ut. Trots detta är leverantörerna beroende av Systembolagets 
försäljning. Systembolagets försäljning har minskat radikalt under de senaste 
åren41 vilket har lett till att även leverantörerna tappar i omsättning då 
Systembolaget är deras största kund42. 
 
Från ovanstående diskussion kan vi se att Systembolaget har en stor makt och 
inte särskilt stort utrymme lämnas för leverantören att agera på egen hand. 
Möjligheterna att sälja produkter som inte accepteras av Systembolaget är 
begränsade. Importerande företag fokuserar på tax-free och partihandel till 
hotell- och restaurangbranschen utöver den försäljning som sker till 
Systembolaget och grossister. Systembolaget utgör emellertid en väldigt viktig 
marknad för importörerna eftersom Systembolaget innebär hög exponering av 
produkterna. En vara som finns på Systembolaget är därmed lättare att sälja på 
hotell och restauranger. 
 

                                                 
41 Aronsson, 2004-07-26 
42 Åkerberg, 2004-06-09 
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3. Metod 
 
 
Metodkapitel syftar till att ge läsaren en klar bild av vårt vetenskapliga 
förhållningssätt, metodval samt praktiska tillvägagångssätt. Materialet i vår 
studie bygger på intervjuer samt sekundärmaterial, vars insamlande vi även 
kommer att redogöra för i detta kapitel. Genomgående i metoden kommer en 
metoddiskussion att föras. Vi avslutar dock detta kapitel med en övergripande 
metoddiskussion. 
 

 

3.1 Varför har vi ett metodkapitel? 
 
”Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur 
man ämnar att behandla ämnet.”43 
 
Då metoden genomsyrar hela arbetet är det viktigt att, som citatet ovan belyser, 
visa hur man närmar sig det område man kommer att behandla, både vad gäller 
vetenskapligt förhållningssätt samt praktiskt tillvägagångssätt. Att skriva ett 
metodkapitel är även av stor vikt för att läsaren själv ska kunna ta ställning till 
studien och dess resultat44. Vi kommer därför att göra en så noggrann och 
fullständig redogörelse som möjligt för vårt vetenskapliga förhållningssätt, 
metodval samt studiens uppläggning och genomförande. 
 

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Den kunskap som produceras vid forskning ska tillföra vetenskapssamhället ny 
kunskap, antingen genom att skapa nya teorier eller utveckla redan befintliga 
teorier45. Den kunskap som vi vill skapa och tillföra samhället är emellertid 
genomgående påverkad av vårt vetenskapliga förhållningssätt. För att läsaren 
själv ska kunna bedöma den kunskap som vi skapar med uppsatsen är det viktigt 
att läsaren är insatt i vårt vetenskapliga förhållningssätt, eftersom denna 
påverkar vårt metodval.  
                                                 
43 Ejvegård, 1996, s. 29 
44 Paulsson, 1999 
45 Patel och Davidson, 1994 
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3.2.1 Vetenskap och metod 
 
Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar46, positivismen och 
hermeneutiken. Det är viktigt att ta i beaktande vilket av dessa två vetenskapliga 
förhållningssättet man tillhör eftersom olika metoder är olika lämpade beroende 
på vilket vetenskapligt förhållningssätt man utgår ifrån.  
 
Positivisterna har sitt ursprung i naturvetenskaperna47. Enligt denna tradition ska 
all forskning oavsett vetenskap bedrivas på samma sätt, då alla vetenskaper 
handlar om orsak-verkan samband. Detta innebär att all forskning bör bedrivas 
enligt den hypotetiskt-deduktiva modellen48. Enligt Patel och Davidson49 bygger 
positivismen på att kunskap ska vara nyttig och kunna förbättra samhället. Varje 
teoretisk utsaga skall därför bygga på verifierbara observationer. Detta utgör den 
så kallade verifierbarhetsprincipen50. Genom att rensa bort allt man tror sig veta 
men egentligen inte vet får man en bestående kärna av säker kunskap, runt 
vilken man kan bygga vetenskapen51. Ett problem ska alltså lösas genom att 
studera problemets delar var för sig, precis som en metalls egenskaper kan 
förklaras utifrån strukturen och egenskaperna av dess atomer52. Forskaren har 
därmed en yttre relation till det han studerar. Hans person, egenskaper och 
åsikter ska inte påverka resultatet. Även om forskaren byts ut ska resultatet bli 
det samma53. Den kritik som hermeneutiken riktar mot positivismen är att 
människan inte kan behandlas som data i en planeringsprocess, hon har alltför 
mycket värderingar och ideal. Egidius54 varnar dessutom för att positivismen 
kan leda till en maskinkultur och förtingligande av människan. Rationaliteten 
fördömer det som är avvikande och irrationellt – därmed fördömer det en stor 
del av det mänskliga handlandet.  
 
Hermeneutiken å andra sidan är en humanistisk inriktning där förståelsen och 
relativistiska tankegångar utgör en viktig del av det vetenskapliga 

                                                 
46 Thurén, 1991 
47 Thurén, 1991 
48 Patel och Davidson, 1994 
49 Patel och Davidson, 1994 
50 Patel och Davidson, 1994 
51 Thurén, 1991 
52 Egidius, 1986 
53 Patel och Davidson, 1994 
54 Egidius, 1986 
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förhållningssättet55. Hermeneutikerna närmar sig forskningsobjektet subjektivt, 
utifrån sin egen förförståelse. Denna är en tillgång för forskaren, inte ett hinder. 
Genom de tankar, intryck, känslor och den kunskap forskaren har kan han närma 
sig sitt forskningsobjekt och tolka det56. Enligt den hermeneutiska traditionen är 
det dessutom nödvändigt att skilja naturvetenskaplig metod från 
kulturvetenskaplig. Människor och händelser måste tolkas och förstås med 
hänsyn till de samhällssystem och kulturer under vilka de blivit till.  
 
Vid studier av den sociala och kulturella utvecklingen är hermeneutikerna inte i 
huvudsak intresserade av vilka speciella betingelser/mekanismer som påverkat 
utvecklingen av samhället. Här skulle vårt syfte kunna anses avvika något från 
den hermeneutiska traditionen då andra hälften av vårt syfte är att finna vilka 
underliggande mekanismer som kan komma att påverka vår hypotetiska struktur. 
Anledningen till detta är emellertid att vi vill förstå varför vår hypotetiska 
struktur kommer att se ut som den gör. Hermeneutiken anser enligt Egidius57 att 
det är intressant att uppfatta, uppleva och förstå, vilket ger oss fördjupad 
livserfarenhet. Genom fördjupad inblick och insikt växer kunskap om sociala 
och kulturella fenomen. ”Man förvärvar en insikt som kan vägleda ens egna 
handlingar”58. Naturvetenskaperna kan förklaras, men kulturvetenskaperna måste 
förstås.  
 
Enligt dessa två motpoler, positivism och hermeneutik, skapar man alltså 
kunskap på olika sätt. Många gånger reflekterar människan dock inte alls över 
den kunskap hon har. Hon tar för givet att kunskap är en objektiv sanning och 
varje dag när vi lär oss något nytt så utökar vi vår kunskap med nya sanningar59. 
Den kunskap som skapas och som varje människa tar till sig är enligt 
hermeneutiken emellertid påverkad av hennes förförståelse. 
 

                                                 
55 Thurén, 1991 
56 Patel och Davidson, 1994 
57 Egidius, 1986 
58 Egidius, 1986: 43 
59 Nordenfelt, 1982 
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3.2.2 Förförståelse 
 
Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är förförståelsen60. För att läsaren ska 
förstå vad vi menar med förförståelse avser vi att först förklara begreppet och 
sedan ge vår syn på vikten av förförståelse och vad det innebär för den här 
rapporten. 
 
Egidius61 berättar att Martin Heidegger, företrädare för den existentialistiska 
traditionen inom hermeneutiken, ansåg att människan inte kan lösgöra sig från 
det historiska och sociokulturella sammanhang hon lever i. Tidigare erfarenheter 
så som uppfostran, erfarenheter, utbildning och så vidare sätter djupa spår i vårt 
medvetande och skapar en slags ram för vår uppfattningsförmåga62, ett 
paradigm63. Vi socialiseras in i denna ram, som gör att vi uppfattar verkligheten 
i överensstämmelse med hur den uppfattas i vår kultur64. Denna ram kallas för 
förförståelse och gör att människan kan ha svårt att se och förstå sådant som 
hamnar utanför den egna föreställningsramen65. De värderingar och fördomar 
som utgör vår förförståelse utgör även utgångspunkt för våra tolkningar. Detta 
innebär att vi aldrig kan göra helt objektiva bedömningar. Hur bristfällig och 
vilseledande vår förförståelse än är så finns den där och influerar oss66. Vår 
förförståelse kan ibland leda oss fel, men utan förförståelse kan vi inte förstå 
någonting överhuvudtaget och vår förmåga att förstå bygger på att vi tolkar våra 
upplevelser67. Varje erfarenhet påverkar emellertid vår förförståelse, vilket leder 
till att vi ständigt omorganiserar och utvecklar vårt vetande. Efterhand ökar vi 
vår förståelse för tidigare okända ting. Vi kan lära oss att leva oss in i andra 
föreställningar samtidigt som vår egen förförståelse förändras och utvecklas68. 

Växelspelet mellan förförståelse och erfarenhet kallas för en hermeunetisk 
cirkel69. 
 
Vi anser att vår förförståelse påverkar den kunskap vi avser skapa. I 
utgångsläget för den här uppsatsen hade vi redan en viss kunskap om monopol 

                                                 
60 Thurén, 1991 
61 Egidius, 1986 
62 Lundahl och Skärvad, 1999 
63 Thurén, 1991 
64 Thurén, 1991 
65 Thurén, 1991 
66 Egidius, 1986 
67 Thurén, 1991 
68 Egidius, 1986 
69 Thurén, 1991; Johnson och Duberley, 2000 
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och avregleringar. En del kommer från vår utbildning medan en del kommer 
från övriga samhället. Med hjälp av den hermeneutiska cirkeln har vi emellertid 
ytterligare kunnat använda vår förförståelse till att tolka nya erfarenheter och på 
så sätt utvidga vår förståelse för det berörda ämnet. Vår förförståelse har 
utvecklats från fördomar till verklig förståelse70. Den information som samlas in 
har påverkats av vår förförståelse. Eftersom förförståelsen har utvecklats under 
resans gång så har vi kunnat uppdatera vår insamlade information och hela tiden 
omtolka den med hjälp av vår utvidgade förståelse. Vid tolkningen omvandlas 
den insamlade informationen till kunskap. Eftersom kunskapen påverkas av 
vilken information som samlats in så kan världen tolkas olika från en människa 
till en annan. Våra världsbilder kommer därmed att skilja sig åt.  
 

”Verkligheten som vi uppfattar den med sinnena är delvis en produkt av oss själva.” 71 
 
Citatet ovan antyder att varje människa gör sin egen tolkning av sina 
sinnesintryck med hjälp av sin förförståelse. Enligt Mårtensson och Nilstun72 
låter en översättare inte bli att översätta ett litterärt verk för att översättningen 
inte kan bli hundraprocentigt perfekt. Vi anser, precis som Mårtensson och 
Nilstun73 att det är bättre att med hjälp av vår förförståelse försöka förstå 
verkligheten, än att inte ha någon förståelse alls för hur världen och dess 
befolkning ser ut och fungerar.  
 

3.2.3 Helhet och Delar 
 
Trots att vi med hjälp av vår förförståelse försöker att förstå omvärlden så kan 
det ibland vara svårt att se både delarna och helheten. En av grundarna för den 
hermeneutiska traditionen var enligt Egidius74 Friedrich Ast, som ansåg att ett 
ords mening är beroende av meningen den ingår i och meningen är beroende av 
ordets betydelse. På samma sätt kan man bättre förstå en politisk händelse, ett 
konstverk eller en vetenskaplig undersökning om man sätter in dem i dess större 
sammanhang. Detta visar på vikten av del och helhet. Genom att lära känna de 
enskilda delarna kan vi få ökad kunskap om sammanhanget. 
 

                                                 
70 Thurén, 1991 
71 Immanuel Kant i Mårtensson och Nilstun, 1988: 24 
72 Mårtensson och Nilstun, 1988 
73 Mårtensson och Nilstun, 1988 
74 Egidius, 1986 
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Lindholm75 ger ett annat exempel på detta då han säger att en människa som 
fokuserar blicken på en del av ansiktet, t ex på näsan, tappar fokus och förlorar 
helhetsbilden av ansiktet. Genom att med förstoring undersöka en del av 
helheten försvinner helhetsbilden och sammanhanget. Det är därför viktigt att 
zooma ut och sätta delen i relation till helheten. 
 
Vår studie är uppbyggd enligt detta del- och helhetsresonemang i och med att vi 
först fokuserar på de enskilda aktörerna, delarna. Med dessa delar kan vi sedan 
utforma en hypotetisk struktur för hur alkoholmarknaden kommer att kunna se 
ut efter en avreglering, helheten. När denna struktur väl är utformad tittar vi igen 
på delarna, för att hitta vilka mekanismer som är avgörande för utformningen av 
denna struktur, och därmed avgörande för hur andra marknader kan komma att 
se ut efter en avreglering. På så sätt kan vi, genom att zooma in och ut och titta 
omväxlande på del och helhet, uppnå ökad förståelse för det vi studerar. 
 

3.3 Metodval 

3.3.1 Induktion eller deduktion 
 
Under studiens gång har vi letat information och utfört intervjuer utan att basera 
informationsinsamlandet på den referensram som kommer att vara oss till hjälp 
för att analysera den insamlade empirin. Vi är dock medvetna om att vår 
förförståelse har påverkats av den utbildning vi har genomgått och att teoretiska 
begrepp och teorier ingår i vår förförståelse och därmed i vårt dagliga tankesätt. 
Till följd av detta kan vi ha använt oss av teoretiska begrepp i vår intervjumall 
då vi samlat in vår empiri. Vi anser dock att utgångspunkten för studien har varit 
i empirin och att vi i och med detta kan säga att vi närmat oss vårt problem med 
ett induktivt angreppssätt. Patel och Davidson menar att när utgångspunkten tas i 
empirin så följer man ”upptäckandets väg”76. Undersökaren utgår inte från en 
redan befintlig teori, istället studerar han forskningsobjektet, empirin, och 
formulerar sedan en teori utifrån den insamlade informationen77.  
 
Vi har letat efter all information som vi själva ansett värdefull för 
undersökningen. Informationsinsamlingen har alltså till stor del påverkats av vår 
förförståelse och subjektiva uppfattning om vad som är viktig information för att 

                                                 
75 Lindholm, 1990 
76 Patel och Davidson, 1994: 21 
77 Patel och Davidson, 1994 
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kunna dra relevanta slutsatser. Vår referensram har endast tjänat som hjälp för 
att tolka en redan insamlad empiri. Samtidigt som våra subjektiva värderingar på 
så sätt påverkat vilken information vi har sökt så har vi undvikit en av riskerna 
med den deduktiva ansatsen. Enligt Patel och Davidson78 kan ett grundligt 
teoretiskt förarbete leda till att det blir svårt att upptäcka ny kunskap som 
sträcker sig bortom teorins ramar. Genom att samla in information innan vi hade 
teorin klar för oss kunde vi alltså välja med öppna ögon, inte med ögon som 
hämmats av teorins gränser.  
 
Patel och Davidson79 uttrycker dock viss kritik mot den induktiva metoden 
eftersom det empiriska underlaget som teorin är baserad på är situationsbaserat, 
tidsbaserat eller typiskt för en speciell grupp av människor. Vi försöker 
emellertid inte fastställa lagar utifrån det empiriska material som vi har samlat 
in. Meningen med de teorier vi vill skapa är inte att säga att ”så är det” utan att 
säga att ”med stor sannolikhet är det så”. Därmed skulle man kunna säga att vi 
använder oss av vad Mårtensson och Nilstun80 kallar sannolikhetsresonemanget. 
Våra slutsatser är inte generella påståenden, utan att situationen under givna 
förutsättningar sannolikt kommer utvecklas enligt våra slutsatser. Det finns i 
stort sett alltid undantag, och samhällsvetenskapliga teorier skulle genomgående 
omkullkastas om man letade efter dessa undantag81.  
 

3.3.2 Att skapa en teori eller modell 
 
Utifrån den empiri vi samlar in, vill vi utveckla en hypotetisk modell. Genom att 
skapa denna vill vi öka förståelsen för vårt undersökningsobjekt. Enligt 
Ejvegård82 är en teori/modell inte en beskrivning av hur något verkligen 
fungerar utan det är en förenklad bild av hur olika delar kan fungera och hänga 
ihop. Det kan vara en bit av samhället och hur denna bit, i vårt fall 
alkoholmarknaden, är tänkt att fungera. Genom att göra en modell är det, enligt 
Ejvegård83, möjligt att ge en bestämd bild av verkligheten. I vår studie vill vi 
skapa en hypotetisk modell över hur alkoholmarknaden kan komma att se ut 
efter en avreglering av detaljhandelsmonopolet samt undersöka varför den kan 
komma att se ut på ett visst sätt.  

                                                 
78 Patel och Davidson, 1994 
79 Patel och Davidson, 1994 
80 Mårtensson och Nilstun, 1988 
81 Thurén, 1991 
82 Ejvegård, 1996 
83 Ejvegård, 1996 
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3.3.3 Metodansats 
 
Inom forskningen existerar olika ansatser för hur en undersökning utförs. 
Beroende på vilken metod som väljs får man fram olika typer av data och olika 
aspekter av verkligheten84. För att avgöra vilken metod som är bäst lämpad för 
vår studie, är det viktigt att tänka på vilket mål eller resultat vi vill uppnå.  
 
Det finns metodverktyg där användbarheten avgörs av vilka forskningsfrågor 
som används85. Om syftet med studien är att upptäcka och/eller identifiera 
okända eller icke tillfredställande företeelser, egenskaper eller innebörder, är en 
kvalitativ metod att föredra86. Denna metod är därför användbar där målet är att 
utröna, beskriva, upptäcka, analysera eller förstå beteendet av det som 
undersöks87. Det som undersöks kan vara enskilda människor eller grupper och 
hur de upplever sin omgivning, tillvaro eller det sammanhang som de befinner 
sig i88.   
 
Om man istället vill undersöka hur fenomen, egenskaper etcetera fördelar sig i 
en population och hur de samvarierar med andra liknande fenomen, lämpar det 
sig bättre att använda sig av en kvantitativ metod89. Metoderna har således olika 
målsättningar90, och då vi inte vill bestämma omfattningen av något som är 
bestämt på förhand anser vi att en kvantitativ metod inte lämpar sig särskilt bra 
för vår studie. 
 
Våra frågeställningar syftar istället till att förstå hur olika aktörer förhåller sig 
till den svenska alkoholmarknaden. Vi vill även försöka uppnå kunskap och 
skapa en modell genom att tolka deras handlingar, val och beteenden. Därför 
anser vi att en kvalitativ metod passar vår studie bäst. Vi anser även att denna 
metod är tillämpbar då vi också vill beskriva olika miljöer och sammanhang för 
att förstå hur aktörerna tolkar sin marknad, vilket är förenligt med det 
hermeneutiska förhållningssättet. Enligt Lundahl och Skärvad91 är det likaledes 
vanligt att vid kvalitativa studier studera förlopp eller processer, vilket innebär 
att undersöka hur det som studeras utvecklas och förändras över tiden. Genom 

                                                 
84 Halvorsen, 1992 
85 Kvale, 1997 
86 Svensson och Starrin, 1996 
87 Svensson och Starrin, 1996; Lundahl och Skärvad, 1999 
88 Lundahl och Skärvad, 1999 
89 Svensson och Starrin, 1996 
90 Svensson och Starrin, 1996 
91 Lundahl och Skärvad, 1999 
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att skapa klarhet i vad som ligger i ett fenomen, som till exempel en 
avregleringsprocess, är det även möjligt att utveckla nya teorier eller modeller 
inom det område man undersöker92. En annan stor fördel med en kvalitativ 
ansats är flexibiliteten och öppenheten beträffande intervjuer93.  
 

3.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Vid användandet av en kvalitativ metod finns det flera olika alternativ att samla 
in information på. Nedan kommer vi att presentera några av dessa, samt olika 
för- och nackdelar vid användning av dessa. Vi kommer därefter att redogöra för 
vald insamlingsmetod samt motivering av densamma.  
 

3.4.1 Datainsamling genom primärdata 
 
I vår studie har vi bland annat valt att använda oss av primärdata. Olika sätt att 
samla in primärdata på, är till exempel intervjuer, observationer eller 
frågeformulär94. Då vi i vår studie har en kvalitativ ansats där det ofta krävs att 
man går in på djupet av det man studerar, ansåg vi att den bästa 
insamlingsmetoden för oss var intervjuer.  
 
Vi skulle främst ha velat använda oss av besöksintervjuer då dessa går relativt 
fort att genomföra, intervjusituationen är kontrollerad och det är möjligt att ställa 
följdfrågor samt mer komplicerade frågor. Genom att sitta ansikte mot ansikte 
kan även ett visst förtroende skapas mellan intervjuare och respondent. Det finns 
dock en del negativa aspekter med intervjuer, som vi var tvungna att ta hänsyn 
till. Det var till en början svårt att få tag på personer som hade tid att ställa upp. 
Då vårt ämne kan upplevas som känsligt för vissa aktörer på den svenska 
marknaden fick vi inte heller kontakt med alla som vi skulle ha velat intervjua. 
Vi anser dock att de som ställde upp gav oss tillräckligt med information för att 
uppfylla vårt syfte. Det kunde även vara svårt att ställa vissa känsliga frågor. Det 
var därför viktigt för oss att skapa en så bra kontakt som möjligt med den 
intervjuade redan från början.  
 

                                                 
92 Jacobsen, 2002 
93 Kvale, 1997 
94 Jacobsen, 2002 
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På grund av olika anledningar, bland annat tidsbrist, gick det inte att enbart 
genomföra besöksintervjuer. Vi använde oss då istället av telefonintervjuer. Av 
de nio intervjuerna utfördes därför sju via telefon. Fördelen med detta sätt 
jämfört med besöksintervjuer är att de går fortare att genomföra då resor inte 
behövs. Dock är det även här möjligt att ställa följdfrågor. Svarsfrekvensen blir 
dessutom högre, då flera anser sig ha tid att ställa upp på en telefonintervju. 
 
Nackdelen med denna mätmetod i jämförelse med en besöksintervju är dock att 
det kan vara svårt att ställa allt för komplicerade frågor, och ännu svårare än vid 
besöksintervjuer att ställa känsliga frågor. Det går inte heller att göra 
illustrationer som kan underlätta intervjun. Detta upplever vi dock inte som 
något problem, då vi anser att vi fick ut den efterfrågade informationen i alla 
fall. Precis som med en besöksintervju kan det även här förekomma en 
intervjuareffekt95 där respondenten kan påverkas av en frågas formulering eller 
av intervjuarens sätt att ställa frågan på. Detta kan leda till att respondenterna 
undviker att ge sina egna åsikter och istället svarar såsom de tror att intervjuaren 
vill. Detta försökte vi undvika genom att inte ställa ledande frågor, men också 
genom att tänka på hur vi ställde frågan. Vi använde oss också av kontrollfrågor 
där vi formulerade frågan på ett nytt sätt för att se om respondenten svarade 
likadant. 
 
Grad av standardisering och strukturering vid intervjuer - Då vi bestämt 
oss för att använda intervjuer som datainsamlingsmetod stod vi inför ytterligare 
ett val. Vilken slags intervjumodell skulle vi använda oss av? För att avgöra 
detta var vi tvungna att tänka på vilken typ av intervju som på bästa sätt skulle 
ge oss den information vi ville ha tag i. Enligt Bell96 kan detta val underlättas 
om man vet vad man vill undersöka och vad man vill uppnå med sin studie.  
 
Genom att vår studie har en kvalitativ ansats präglas även våra intervjuer av 
detta. Den kvalitativa intervjun har enligt Svensson och Starrin97 ofta karaktär av 
icke-standardiserade intervjuer. Då man inte i förväg kan veta vilka frågor som 
är viktiga och betydelsefulla, så krävs det enligt Svensson och Starrin98 att man 
anpassar intervjun efter syftet med den. Detta kan sägas vara en vägledd 
konversation där överraskningar och oförutsägbara saker kan komma fram.  
 

                                                 
95 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001 
96 Bell, 1995 
97 Svensson och Starrin, 1996 
98 Svensson och Starrin, 1996 
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Vid genomförandet av intervjuer finns även andra grader av standardisering. Vid 
hög grad av standardisering utförs varje intervju på samma sätt där 
frågeformuleringarna samt ordningsföljden på frågorna är bestämda i förväg99. 
Vid icke-standardiserade intervjuer är det istället möjligt att ställa frågorna i 
vilken ordning man vill, samt välja frågeformulering efter intervjusituationen100. 
Fördelen med icke-standardiserade intervjuer, jämfört med standardiserade 
intervjuer, är att denna metod är mer flexibel och situationsanpassad101.  
 
Vid intervjuerna i denna uppsats användes dock en semistandardiserad 
intervjumetod då vi i stort använde samma frågor till alla respondenter och 
försökte formulera frågorna på liknande sätt. Vi anpassade dock frågorna efter 
om de intervjuade var importörer, grossister eller aktiva inom detaljhandeln. Vi 
var även flexibla och lät respondenterna prata fritt och detta ledde till att vi 
ibland kom in på en del områden tidigare än tänkt. Att vi använde oss av öppna 
intervjuer, där svarsutrymmet var fritt102, förde även med sig att vi fick 
information, som vi annars antagligen inte hade fått. Vi använde oss likaså av 
uppföljningsfrågor, vilket är karaktäriserande för semistrukturerade intervjuer103. 
Vi valde att använda oss av denna metod för att vi skulle få mer uttömmande 
och mångsidiga svar.  
 
Urval - En viktig del i vårt metodarbete var att få till stånd intervjuerna. Detta 
innebar att identifiera vilka personer som var intressanta att intervjua, att 
kontakta dessa personer samt att få dem att ställa upp.  
 
För oss var det viktigt att få tag i personer som var insatta i strategiområdet och 
den eventuella avregleringen. Vi tog därför kontakt med önskvärda företags 
kundinformation via e-post för att få hjälp med att hitta rätt person. Vi 
förklarade syftet med uppsatsen samt vikten av företagets medverkan. Vi 
uppmärksammade även vad studien skulle kunna ge dem. Genom att göra detta 
menar Lundahl och Skärvad104, att möjligheten att få respondenten att medverka 
ökar. Vi erbjöd likaså anonymitet om så önskades, vilket vi tror kan ha bidragit 
till ökat intresse för att ställa upp, främst bland importörerna då Systembolaget 
är deras största kund och det kan vara känsligt att uttala sig om en avreglering.  
 
                                                 
99 Lundahl och Skärvad, 1999 
100 Lundahl och Skärvad, 1999 
101 Lundahl och Skärvad, 1999 
102 Lundahl och Skärvad, 1999, Ekholm och Fransson, 1992 
103 Lundahl och Skärvad, 1999 
104 Lundahl och Skärvad, 1999 
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Vi kontaktade cirka 20 stora importföretag då vi anser att importörerna har 
inblick i dagens marknad och därmed besitter stor kunskap både om hur 
marknaden fungerar idag och hur den kan komma att se ut. Vi tog även kontakt 
med Systembolaget, Konkurrensverket samt de fyra största livsmedelskedjorna. 
Flera av de vi kontaktade ville dock inte ställa upp, bland annat på grund av att 
det var ett alltför känsligt ämne. Flera hade tyvärr inte heller tid då de hade 
väldigt pressade scheman inför julen. Några av dessa företag var Systembolaget, 
Vin&Sprit (V&S), Konkurrensverket samt detaljhandelskedjorna Axfood AB 
och Bergendahlsgruppen. Genom Konkurrensverket fick vi dock information i 
form av rapporter som de genomfört gällande den svenska alkoholmarknaden. 
Vi anser dock att detta inte har motverkat vårt arbete då vi genomförde 
intervjuer med relevanta företag och med personer som är mycket insatta i 
ämnet och som gav oss tillräckligt med information. Vi är emellertid medvetna 
om att fler intervjuer hade kunnat ge oss fler aspekter. De som ställde upp var 6 
importörer bland de femton största i Sverige, Coop och ICA. Genom ICA fick vi 
även kontakt med deras dotterbolag grossistföretaget ICA MENY, som ställde 
upp på en intervju. 
 
Då majoriteten av importörerna önskade anonymitet valde vi att behandla alla 
importörer anonymt. Vi fick emellertid lov att skriva vilka vi intervjuat. 
Respondenterna på ICA, Coop och ICA MENY framförde däremot inga 
önskemål om anonymitet då vi frågade dem om detta. 
 
De intervjuade inom dagligvaruhandeln var: 
Lars Nilsson, VD Coop Sv. Fastigheter AB, Coop Sverige AB. (Var även till 
några dagar innan intervjuns genomförande etableringschef i Sverige). 
Mats Ovegård, Chef Kvalitet i Butik, ICA Sverige AB 
 
Den intervjuade inom grossistverksamheten var: 
Anette Öberg, Ansvarig för alkohol inom ICA MENY, ICA MENY AB 
 
De intervjuade importörerna var: 
Maria Öqvist, Marknadschef, Bibendum AB 
Jörn Ek, Marknadschef, Arvid Nordquist AB 
Sanna Bronell, Marknadschef, Pernod Ricard Sweden AB 
Thomas Bratt, VD, Bornicon & Salming AB 
Jens Henricson, Inköps- och logistikchef, Fondberg & CO 
Lotta Ryfors, vice VD, Edström Chris Wine  
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Intervjuns genomförande - Eftersom intervjuns resultat till stor del beror på 
den som intervjuar är det viktigt att i förväg förbereda intervjun och den miljö 
den sker i105. Inför våra besöksintervjuer sammanställde vi därför våra 
intervjufrågor och skickade iväg dem till respondenterna så att de visste kring 
vilka större frågor vi skulle prata. Genom detta fick de en chans att förbereda sig 
och ta fram relevant fakta om så behövdes.  
 
Besöksintervjuerna genomfördes i mindre sammanträdesrum där det var lugnt 
och tyst. Till både besöksintervjuerna och telefonintervjuerna hade vi även bokat 
in 60 min per person för att ingen skulle känna någon tidspress och för att 
minska kontexteffekten som annars kan uppstå. Att intervjuer sker på 
störningsfria platser och att ingen tidspress föreligger är enligt Ekholm och 
Fransson106 mycket viktigt för resultatet av intervjuerna. Vi försökte även att 
skapa en förtroendefull atmosfär vid intervjuerna genom att börja samtalen med 
lättare bakgrunds frågor om företaget och respondenternas roll i företaget. Detta 
gällde även vid telefonintervjuerna. 
 
Då vi använde oss av semistandardiserade intervjuer med mycket information 
som följd, ansåg vi det viktigt att nyttja oss av bandspelare vid intervjuerna för 
att möjliggöra en fullständig uttolkning av samtalen. Vi frågade dock alltid 
respondenten om denne accepterade detta. För att underlätta arbetet deltog vi 
båda två under intervjuerna, med undantag för två då tidsbristen gjorde att bara 
en kunde närvara. Under intervjuerna var det en av oss som ställde frågorna och 
förde intervjun framåt, medan den andre säkerhetsantecknade och ställde 
följdfrågor. Vid intervjuerna där endast en av oss kunde deltaga fördes 
anteckningar av den som intervjuade. Efter intervjuerna transkriberades 
materialet så fort som möjligt, medan det var färskt i minnet, utifrån bandet och 
säkerhetsanteckningarna. Dessa sändes sedan tillbaka till alla respondenten för 
godkännande. På så sätt gavs även möjlighet för respondenten att kommentera 
och ändra i intervjumaterialet om vi hade uppfattat något fel. Det var även 
möjligt för oss att återkomma till respondenterna för att få klargörande gällande 
oklarheter eller för att ställa följdfrågor, vilket vi utnyttjade vid ett tillfälle per 
respondent.  
 

                                                 
105 Ekholm och Fransson, 1992 
106 Ekholm och Fransson, 1992 
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3.4.2 Datainsamling genom sekundärdata 
 
Förutom intervjuer har vi även använt oss av sekundärmaterial för att titta på hur 
andra marknader utvecklats efter en avreglering. Denna information har inte 
genomförts eller insamlats för vår egen studie107, utan vi har själva tolkat hur 
den kan vara användbar för vårt arbete. Eftersom vi har använt oss av rapporter 
från svenska institut så som Konkurrensverket, NUTEK, AB Handelns 
Utredningsinstitut samt akademiska uppsatser så anser vi att informationen är 
pålitlig och objektiv. Vi har visserligen också använt oss av tidningsartiklar, där 
det är möjligt att ifrågasätta objektiviteten. Vi anser dock att detta inte har haft 
någon negativ inverkan på vår studies trovärdighet, då vi enbart använt oss av 
rena fakta från dessa källor. 
 
Vi har även samlat in empirisk data från Internet i form av information om de 
olika företagen och aktuell information om läget på den svenska 
alkoholmarknaden. Denna information är dock inte alltid objektiv, men vi 
upplever ändå inte detta som något problem då vi är medvetna om detta samt att 
vi inte använt oss av denna information i analysen för att dra slutsatser. 
 
Under hela processen har vi haft ett kritiskt förhållningssätt vid insamlingen av 
sekundärdata. För oss har det hela tiden varit viktigt att kritiskt granska och 
tolka materialet. Vi har även ställt oss frågor om materialet är vinklat på något 
sätt, om källan är opartisk etcetera.  
 
Att kritiskt granska datamaterialet är även viktigt när detta sedan tolkas och 
analyseras. Det är enligt Bell108 viktigt att tänka på att inte dra orealistiska 
slutsatser eller generalisera utifrån bristfällig information. Hon menar vidare att 
materialet inte behöver vara generaliserbart, men att resultatet bör tjäna som 
utgångspunkt för andras reflektioner.  
 

3.4.3 Litteratursökning 
 
För att hitta litteratur till referensramen sökte vi i bibliotekets databas men även 
i olika artikeldatabaser för att försöka få så relevant och trovärdig information 
som möjligt. Vi har försökt att endast använda oss av erkänd litteratur. Vi är 
                                                 
107 Lundahl och Skärvad, 1999; Jacobsen, 2002 
108 Bell, 1995 
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dock medvetna om att vi skulle ha kunnat använda oss av mer litteratur som 
kritiserar och utvärderar de teorier och modeller som vi använt oss av. Vi anser 
ändå att den litteratur som vi nyttjat har varit relevant för att analysera vårt 
empiriska material och därmed uppfylla vårt syfte.  
 

3.4.4 Metoddiskussion 
 
Vi har nu kommit fram till den avslutande delen i metodkapitlet. Här kommer 
tre centrala metodbegrepp att diskuteras, objektivitet, validitet och reliabilitet.  
 
Som vi redan diskuterat under avsnittet vetenskapligt förhållningssätt, så 
påverkas alltid en studie av individens förförståelse, fördomar och förutfattade 
meningar. Vi anser således att det inte är möjligt att vara helt objektiv. 
Objektivitet står nämligen för i vilken utsträckning värderingar påverkar 
studien109. Istället menar vi att det är nödvändigt att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till det man studerar. Det är viktigt att sträva efter att kritiskt 
granska olika synvinklar när man behandlar ett omdebatterat och kontroversiellt 
ämne såsom vårt ämne. Vi kommer därför att försöka redovisa olika aktörers 
ståndpunkt i frågan samt att utvärdera deras synpunkter i förhållande till 
varandra för att finna en trovärdig framtida struktur av detaljhandelsmarknaden 
för alkohol.  
 
Validitet och reliabilitet är begrepp som främst kopplas ihop med den 
kvantitativa forskningen. Det finns dock de som anser att begreppen även är 
användbara inom den kvalitativa forskningen, men att det då är bättre att 
använda sig av begrepp såsom trovärdighet och förståelse. I Svensson och 
Starrin110 kan man dock läsa att reliabilitetsbegreppet är mer sammanflätat med 
validitetsbegreppet i kvalitativa studier än vad den är i den kvantitativa studien.  
 
Med validitet menas i vilken utsträckning man mäter det man avser att mäta111. 
Validitet kan i kvalitativ forskning även ses som kontroll av trovärdigheten av 
det empiriska resultatet och tolkningen av detsamma112. Är analysen trovärdig 
och resultaten användbara? Enligt Halvorsen113 kan validitet således översättas 

                                                 
109 Paulsson, 1999 
110 Svensson och Starrin, 1996 
111 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001; Paulsson, 1999; Ejvegård, 1996; Bell, 1995 
112 Svensson och Starrin, 1996 
113 Halvorsen, 1992 
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med giltighet eller relevans. Utmaningen blir således att samla in data som är 
relevant för det syfte och de frågeställningar man arbetar med. 
 
Vi anser att vi uppnått en tillfredställande nivå av validitet då vi har pratat med 
folk som är insatta i hur alkoholförsäljningen inom detaljhandeln skulle kunna 
se ut efter en avreglering. Vi har även intervjuat personer som kan bedöma hur 
aktörer på alkoholmarknaden idag skulle kunna påverkas vid en avreglering. Vi 
fick även tillåtelse att kontakta respondenterna i efterhand om vi skulle behöva 
kompletterande information. 
 
Reliabilitet innebär istället att den mätmetoden man använder sig av ska ge 
tillförlitliga och stabila utslag114. Reliabilitet står därmed för graden av 
tillförlitlighet i mätinstrumenten115. Med reliabilitet menas också ofta att 
oberoende mätningar ska ge ungefär samma resultat116. Vi anser dock att samma 
resultat inte alltid är uppnåeligt då omgivningen ständigt förändras och kan 
påverka resultatet. Vi ville ändock uppnå reliabilitet vad gäller våra resultats 
tillförlitlighet. Vi bad därför respondenterna att planera in en hel timme för vår 
intervju även om intervjun inte alltid tog så lång tid. Detta för att respondenterna 
inte skulle känna sig stressade och därmed inte svara utförligt på våra frågor. I 
och med att vi planerade in intervjun i förväg så utfördes intervjun dessutom 
under lugna omständigheter.  
 
För att ytterligare öka tillförlitligheten i vår studie har vi, i vår intervjumall, 
försökt att undvika ledande frågor. Enligt Kvale117 kan detta nämligen 
oavsiktligt inverka på den intervjuades svar. Därtill använde vi oss, som vi redan 
nämnt, av bandspelare under intervjuerna och transkriberade dessa så fort som 
möjligt. Vi anser att vi även ökade tillförlitligheten och trovärdigheten då 
respondenterna fick chansen att godkänna materialet, samt säga till om något 
uppfattats fel. Den intervjuade kunde även lämna kommentarer. 

                                                 
114 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001; Ejvegård, 1996; Halvorsen, 1992 
115 Paulsson, 1999; Ejvegård, 1996 
116 Halvorsen, 1992 
117 Kvale, 1997 
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4. Referensram 
 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera teorier som i analysen kommer att tjäna 
som redskap för att analysera den insamlade empirin. Inledningsvis kommer 
begreppet avreglering att förklaras. Därefter kommer vi att förklara 
distributionskanalernas roll på dess marknad. Därpå följer flera verktyg som 
ska hjälpa oss att göra en hypotetisk branschstruktur av den avreglerade 
alkoholmarknaden. Det första är Porters femkraftsmodell som utgör en 
strukturmall över de aktörsgrupper som kommer att finnas på marknaden. 
Denna följs av en redogörelse för avregleringseffekter vid tidigare 
avregleringar samt en modell över företagsanpassning till avregleringar och 
strategiska grupper. Slutligen presenteras de strategiska resurser som är 
grundläggande för ett företags konkurrensfördelar och överlevnad på en 
marknad. 
 
 

4.1 Begreppet avreglering 
 
För att läsaren ska veta vad vi talar om när vi använder begreppet avreglering så 
vill vi börja med en definition. Vanligtvis innebär en avreglering att staten 
tillåter fler aktörer på marknaden istället för en monopolist. Det handlar då om 
avmonopolisering118. Avregleringar syftar till att byta ut offentliga regelsystem 
mot konkurrens för att åstadkomma bättre ekonomiskt resultat119. Tanken är att 
skapa möjligheter för aktörerna på marknaden att konkurrera på samma 
villkor120.  Detta innebär att det kan bli nödvändigt att skapa nya regler som ska 
definiera spelreglerna för de nya aktörerna121 och avregleringar innebär därför 
inte nödvändigtvis färre regler för en marknad. Snarare leder en avreglering till 
att regler skapas som främjar konkurrens. Konkurrensverket kallar inte den nya 
situationen efter avregleringen för fri konkurrens men för reglerad konkurrens. 
Detta innebär att en marknad inte är regellös efter en avregleringsprocess och 
processen borde därför kallas för omreglering eller regelreformering122. 

                                                 
118 Blomdahl och Söderpalm, 1994 
119 Carlson, 1991 
120 Blomdahl och Söderpalm, 1994 
121 Blomdahl och Söderpalm, 1994 
122 Konkurrensverket 1996 
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Avreglering är emellertid det allmänt vedertagna begreppet för denna process 
och det är detta vi fortsättningsvis kommer att använda oss av.  
 

4.2 Distributionskanaler 
 
Systembolaget fungerar idag som en distributionstjänst för alkoholdrycker. Om 
det blev en avreglering skulle Systembolaget utsättas för konkurrens av andra 
företag som har möjlighet att erbjuda denna distributionstjänst. Eftersom studien 
baseras på företag som är delaktiga i distributionskanalerna för alkoholdrycker 
anser vi att det är viktigt att konkretisera begreppet distributionskanaler för 
läsaren genom att definiera det. Detta stycke baseras på information av Kotler et 
al.123 om inget annat anges.  
 
En distributionskanal utgörs av ett antal självständiga organisationer som är 
inblandade i den kedja genom vilken en produkt passerar på väg från produktion 
till konsumtion av konsumenten. Genom sina kontakter, sin erfarenhet, 
specialisering och skalfördelar kan dessa mellanhänder erbjuda producenten mer 
än vad han själv skulle kunna åstadkomma. Producenter erbjuder ett litet 
sortiment i stora kvantiteter, men konsumenten vill ha ett brett sortiment i liten 
kvantitet. Mellanhänderna i distributionskanalen klarar att köpa stora kvantiteter 
från många producenter och bryta ner dem i de små kvantiteter och det breda 
utbud som efterfrågas av konsumenten. På så sätt kan mellanhänderna matcha 
utbud med efterfrågan. Distributionskedjans uppgift är både enligt Kotler et 
al.124 och enligt Bowersox och Morash125 att leverera kundvärde och kunden 
kommer att välja den distributionskedja som bäst motsvarar dennes behov. 
 
Direkta marknadskanaler har inga mellanhänder utan producenten säljer direkt 
till kunden. Resterande system klassas som indirekta marknadskanaler. Eftersom 
framgången av de olika delarna i distributionskedjan beror på framgången av 
den totala kedjan så måste alla företag i kanalen samarbeta för att uppnå bra 
marginaler och vinstgivande försäljning. De måste förstå och acceptera sina 
roller, koordinera sina mål och aktiviteter och samarbeta för att uppnå 
gemensamma mål i distributionskedjan. Genom samarbete kan de mer effektivt 
känna, tjäna och tillfredsställa målgruppen, vilket kan skapa vinn-vinn 
situationer som de alla kan dra nytta av.  

                                                 
123 Kotler et al., 1999 
124 Kotler et al., 1999 
125 Bowersox och Morash, 1989 
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Konventionella distributionskanaler består av enskilda företag som bryr sig 
mer om sin egen lönsamhet än om den övergripande lönsamheten av 
distributionskedjan.  
 
Den vertikala distributionskedjan består av producenter, grossister och 
återförsäljare som fungerar som ett enat system. En kedjemedlem äger de andra, 
har kontrakt med dem eller är så stark jämfört med de andra att alla samarbetar. 
De skapar vinster genom sin storlek, förhandlingsstyrka och genom att eliminera 
flera likadana tjänster. Den vertikala distributionskedjan kan antingen vara en 
korporativ vertikal distributionskedja som styrs genom gemensamt ägande eller 
en kontraktuell vertikal distributionskedja som består av självständiga 
organisationer, bundna till varandra av kontrakt för att uppnå skalekonomier, 
exempelvis franchising.  
 
Kotler et al.126 anser att de flesta konsumenter inte kan avgöra skillnaden mellan 
en korporativ och en kontraktuell distributionskedja vilket visar att de 
kontraktuella vertikala distributionskedjorna kan konkurrera på ett effektivt sätt 
med de korporativa vertikala kedjorna.  
 
Slutligen finns det även administrerade vertikala distributionskedjor där 
produktion och distribution koordineras genom en av aktörernas styrka och 
storlek. Producenter av mycket kända märken kan få starkt handelssamarbete 
och stöd från återförsäljare, och stora återförsäljare kan utöva ett starkt 
inflytande på tillverkarna av de produkter de säljer. 
 
Horisontella distributionssystem innebär att två eller flera företag slår sig 
samman för att skapa nya möjligheter. Genom ett sammanslaget kapital, 
produktionsmöjligheter eller marknadsföringstillgångar kan företagen 
gemensamt åstadkomma mer än vad de kan var och en för sig. De kan samarbeta 
temporärt eller permanent eller skapa ett separat företag, med konkurrenter eller 
icke-konkurrenter. Ett exempel på ett horisontellt distributionssystem är 
kooperativ av återförsäljare där återförsäljare i en kontraktuell vertikal 
distributionskedja slår sig samman och skapar ett nytt, gemensamt ägt företag 
som utför grossistverksamhet eller till och med produktion. 
 

                                                 
126 Kotler et al., 1999 
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Idag har det blivit allt vanligare att företag använder sig av hybrida 
distributionskanaler, med vilket menas att de säljer sina produkter genom flera 
olika distributionskanaler. På detta sätt kan man nå flera olika kundsegment och 
anpassa produkt och service till behoven av varje specifikt segment, vilket kan 
vara bra för företag som försöker nå ut till en bred och komplex marknad. Det 
kan dock vara svårt att kontrollera flera distributionskedjor och det kan uppstå 
konflikter då de konkurrerar med varandra. 
 

4.3 Branschstrukturanalys 
 
Nedan avser vi att beskriva det verktyg som vi kommer att använda som en 
statisk strukturmall över de olika aktörsgrupper som kommer att beröras av en 
avreglering av det svenska detaljhandelsmonopolet på alkohol, och därmed 
finnas med i vår hypotetiska struktur. Detta verktyg tar även upp de relationer 
som dessa aktörsgrupper har sinsemellan, alltså till den omgivning de befinner 
sig i. 
 
En viktig aspekt i ett företags omvärld är den bransch som den konkurrerar i. 
Det är därför viktigt att klarlägga relationerna mellan företaget och dess 
omgivning. En modell som kan användas till att göra detta är Porters 
femkraftsmodell, även känd som Porters branschstrukturanalys. Konkurrensläget 
i en bransch beror enligt Porter127 på fem grundläggande konkurrenskrafter (se 
figur 4.1). Porters femkraftsmodell bygger således på att ett företags framgång 
beror på förståelsen av den omvärld den verkar i. Modellen som illustreras 
nedan lämpar sig därmed för att förstå och beskriva en bransch och undersöka 
hur förändringar påverkar ett företag och dess omgivning.  
 

                                                 
127 Porter, 1983 
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Figur 4.1 Branschkonkurrensens drivkrafter 
Källa: Porter, 1983, s. 26 (egen bearbetning) 
 
De fem konkurrenskrafterna reflekterar det faktum att konkurrensen i en bransch 
sträcker sig långt. Kunder, leverantörer, substitut och nyetablerare påverkar alla 
på något vis konkurrensen i branschen.  
 
Konkurrens bland existerande företag – För att existerande företag ska kunna 
skaffa sig fördelaktiga positioner inom olika branscher är det vanligt att använda 
sig av taktiska åtgärder som prisutspel, reklamkampanjer, produktlanseringar, 
ökad kundservice eller garantiåtaganden.  
 
Hot från substitut - Med substitut menas andra produkter som kan uträtta samma 
funktion som branschprodukten. Om priset på substitutet är lägre än 
branschvaran finns en risk att konsumenten väljer denna produkt istället. Därför 
kan detta anses vara ett hot då företag inom en bransch även konkurrerar med 
produkter från andra branscher.  
 
Köparnas förhandlingsstyrka - Köparnas förhandlingsstyrka påverkar 
prissättningen, produktutbudet samt kvaliteten på de varor som finns att tillgå128.  
 

                                                 
128 Porter, 1983 
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Leverantörernas förhandlingsstyrka – Leverantörerna kan använda sig av sin 
förhandlingsstyrka mot andra aktörer i en bransch genom exempelvis hot om 
höjning av priser eller hot om minskad kvalitet på de produkter som levereras.  
 
Etableringshot - Vid nyetableringar i en bransch tillförs ny kapacitet och nya 
resurser. Det skapas även en större konkurrens om marknadsandelarna. Detta 
kan leda till att priserna pressas och/eller att kostnaderna ökar vilket resulterar i 
minskad lönsamhet. Hot om nyetablering på en marknad kan enligt Porter bero 
på; ”hur stora hindren för nyetablering är i förening med reaktionen från konkurrenter som 
nyetableraren kan förvänta sig”129. Olika etableringshinder är till exempel om 
marknaden karaktäriseras av stora företag som kan använda sig av 
stordriftsfördelar för att hindra nya aktörer på marknaden. Andra 
etableringshinder kan vara att existerande företag använder sig av 
produktdifferentiering för att skapa kundlojalitet, eller om det behövs mycket 
kapital för att investera på den nya marknaden. Omställningskostnader, tillgång 
till distributionskanaler etcetera kan även det skapa hinder för etablering på nya 
marknader130. 
 
Det etableringshinder som är mest relevant för denna uppsats är statlig politik. 
Detta innebär att staten kan begränsa eller hindra etablering i vissa branscher 
såsom fallet är på Sveriges detaljhandelsmarknad för alkohol. 
 

4.4 Avregleringseffekter 
 
Efter att med hjälp av branschstrukturanalysen ha avgjort vilka aktörsgrupper 
som kommer att påverkas vid en avreglering, samt vilka relationer dessa har till 
varandra, behöver vi även undersöka hur dessa aktörsgrupper skulle kunna 
beröras av en avreglering. För att avgöra vilken inverkan avregleringen kommer 
att ha på dessa aktörsgrupper avser vi att använda oss av studier av tidigare 
avregleringar. Dessa tjänar till att göra oss uppmärksamma på allmänna 
avregleringseffekter, som även skulle kunna bli aktuella på en avreglerad 
alkoholmarknad. 
 
En bransch som avregleras går igenom stora omställningar och marknaden 
förändras fundamentalt. I en rapport av NUTEK131 framkommer det att vissa 

                                                 
129 Porter, 1983, s. 29 
130 Porter, 1983 
131 NUTEK, 1995:37 
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händelseförlopp upprepas oavsett vilken marknad eller bransch det är som 
avregleras. Denna studie visar även att en viss konkurrensdynamik (som 
exemplifieras med faktorer nedan) råder vid avregleringar och att 
avregleringsprocessen kan delas upp i två faser. I den första fasen upplever 
branschen en viss turbulens. Detta pågår i regel de fem första åren. Den andra 
fasen tar vid när marknaden går tillbaka till en stabilare struktur och nya 
positioner åskådliggjorts.  
 
Även Bleekes132 studier av amerikanska avregleringar visar att avregleringar 
karaktäriseras av två olika faser, en vid själva avregleringen och en cirka fem år 
senare, och för att lyckas krävs strategisk planering som ser, inte bara till den 
första förändringen, men även till den andra. De företag som lyckas vid själva 
avregleringen är inte nödvändigtvis de som lyckas på längre sikt. Dessutom är 
de strategier och handlingar som krävs för att överleva i det första skedet inte 
samma som de som krävs för att lyckas på lång sikt. 
 
Både NUTEK133 och Bleeke134 har funnit att under varje avregleringsprocess 
framträder det alltid, med olika styrka, ett antal dynamiska faktorer oavsett 
marknad.  
 
Antalet konkurrenter ökar avsevärt – Flertalet av dessa försvinner dock inom 
fem år och drar ofta även med sig ett antal etablerade aktörer135. Bleeke136  
menar att bara några få av det stora antal nya aktörer som går in på den 
nyöppnade marknaden kommer att överleva den första tioårsperioden.  

 
Branschens lönsamhet sjunker – Vid en avreglering sjunker lönsamheten 
kraftigt under de första fem åren då de nya aktörerna splittrar prisbilden för alla 
aktörer på marknaden137. Dessutom hävdar Bleeke att även om lågprisföretagens 
marknadsandel inte är skrämmande hög, så kommer priset på varan att sjunka på 
hela marknaden långt mer än vad som synes troligt med tanke på 
lågprisföretagens marknadsandel138. 

 

                                                 
132 Bleeke, 1990 
133 NUTEK, 1995:37 
134 Bleeke, 1990 
135 NUTEK, 1995:37 
136 Bleeke, 1990 
137 NUTEK, 1995:37 
138 Bleeke, 1990 
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Tidigare attraktiva marknadssegment förändras – De marknadssegment som 
innan avregleringen var mest attraktiva omvandlas till de minst lönsamma då 
nya aktörer dras till dessa segment vilket pressar ner vinstmarginalerna och 
kraftigt sänker lönsamheten139. Detta innebär också att motsatsen är sann. De 
segment som verkar minst attraktiva blir för det mesta de mest lönsamma140. 
 
Variationen i lönsamhet ökar – Den stora skillnaden i lönsamhet beror inte på 
att de starka blir starkare utan snarare på att de som redan är svaga innan 
avregleringen blir svagare och svagare141. Under de första fem åren blir de 
svagare allt svagare medan de starka inte ökar sina vinster. Detta blir således ett 
minusspel 142. Enligt Bleeke143 blir den här skillnaden i lönsamhet företag 
emellan kraftig och bestående.  
 
Sammanslagningar och uppköp – Avregleringar följs också ofta av två vågor 
av sammanslagningar och uppköp. I ett försök att hänga med de värsta 
konkurrenterna går företag samman och köper upp varandra, vilket i sin tur leder 
till ännu fler uppköp och sammanslagningar. Dessa händelser sker genom 
flockbeteende för att försvara sig mot konkurrenter. I en första våg sammanförs 
de svaga aktörerna i ett försök att hålla sig kvar på marknaden. I den andra 
vågen handlar det om att slå ihop redan starka företag144. 

 
Aktörer satsar på sina kärnaktiviteter – För att företagen ska klara sig 
igenom de fem första turbulenta åren krävs goda finansiella medel. Samtidigt 
sjunker lönsamheten och konkurrensen hårdnar vilket leder till att det blir dyrare 
att konkurrera på varje segment. Detta tvingar företagen att investera i förbättrad 
produktivitet, forskning och utveckling, marknadsföring och kundtjänst. Många 
företag finner då att det är bättre att fokusera på kärnaktiviteter där man har 
viktig kunskap och konkurrensfördelar145. De flesta aktörer tvingas således 
minska sitt utbud och koncentrera sig på sina kärnaktiviteter, där de 
förhoppningsvis redan har en stark position och stor kunskap. Endast ett fåtal 
klarar således att behålla ett brett utbud genom avregleringsprocessen och de 
flesta aktörer tvingas ta bort delar av produktutbudet och avyttra vissa 
verksamheter 146. 
                                                 
139 NUTEK, 1995:37 
140 Bleeke, 1990 
141 Bleeke, 1990 
142 NUTEK, 1995:37 
143 Bleeke, 1990 
144 Bleeke, 1990; NUTEK, 1995:37 
145 Bleeke, 1990 
146 NUTEK, 1995:37 
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Starkare segmentering – Resultatet av ovannämnda faktorer är en starkare 
segmentering av avreglerade marknader där varje företag försöker hitta sin egen 
nisch147.  
 
I NUTEK148  kan man även läsa att amerikanska avregleringar har visat att små 
aktörer endast verkar ha ett sätt att överleva på och det är genom allianser eller 
samarbete med andra aktörer. Detta då de stora aktörerna annars konkurrerar ut 
de små. Det har även visat sig att horisontell integration kan vara lyckosamt. 
Andra etableringshinder som kan skapas av de stora företagen är 
prisdiskriminering. Det har även visat sig att nätverksbyggande mellan de stora 
etablerade aktörerna kan skapa konkurrensfördelar då det kan konkurrera ut de 
mindre och nya aktörerna.  
 
De olika avregleringseffekter som framkommit i NUTEK:s149 studie kan 
sammanfattas i figur 4.2 nedan. Förutom faktorer som redan diskuterats i 
ovanstående avsnitt har ytterligare resultat framkommit. Effekterna kan delas in 
i områdena: ekonomi, konkurrens och produkt. 

 

 
           
Figur 4.2 Avregleringseffekter 
Källa: NUTEK, 1995:37: 6 (egen bearbetning) 
 

                                                 
147 Bleeke, 1990; NUTEK, 1995:37 
148 NUTEK, 1995:37 
149 NUTEK, 1995:37 
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De redovisade avregleringseffekterna grundar sig på tidigare studier och kan 
därför variera beroende på marknad150. Hur utfallet på alkoholmarknaden 
kommer att se ut beror på det nya regelverkets utformning. En avreglering leder 
till stora förändringar inom branschen. Nya aktörer, starkare segmentering och 
mer kundkrav gör tillvaron osäkrare för aktörerna, speciellt för de nya151. Det 
har visat sig att etablerade aktörerna som funnits innan avregleringar har stora 
fördelar av sin redan starka ställning på marknaden. Det är inte många nya 
aktörer som lyckas slå sig in och få en betydande och bestående roll på den nya 
marknaden. Några av de redan stora aktörerna har även stärkt sin ställning och 
på så sätt har också en del etablerade aktörer försvunnit från marknaden152.  
 

4.5 Företagsanpassning till avregleringar 
 
Med hjälp av de tidigare två teorierna har vi nu tittat både på vilka som kommer 
att påverkas av en avreglering och hur de kommer att påverkas. Denna teori 
utgör ett verktyg för att undersöka hur de berörda aktörsgrupperna kommer att 
reagera när de utsätts för de avregleringseffekter som presenterades i förra 
stycket. Deras agerande är en reaktion på den påverkan som avregleringen har 
både på dem själva och på omgivningen.  
 
Avregleringar syftar till att skapa en mer dynamisk industri. Ökad komplexitet 
och ökad dynamik i den avreglerade industrins företagsmiljö leder enligt 
Chakravarthy till ökad turbulens på marknaden153, vilket även Bleeke154 och 
NUTEK155 visade på i förra stycket. Det kan vara svårt för ett företag att anpassa 
sig till en sådan turbulent miljö. Med hjälp av sin produkt- och marknadsstrategi 
försöker företaget hantera den turbulenta omgivningen. Denna strategi avgör 
vilken grad av marknadskomplexitet som företaget avser behandla. Företagets 
styrningsstrategi bestämmer istället företagets grad av dynamik. Vald 
komplexitet syftar på anpassningsmängd, t ex. antal olika produkter på 
marknaden, medan dynamiken syftar på anpassningens tillvägagångssätt156. 
Dessa strategier kommer att förklaras närmare i följande stycken och avser att 

                                                 
150 NUTEK, 1995:37 
151 NUTEK, 1995:37 
152 NUTEK, 1995:37 
153 Chakravarthy, 1991 
154 Bleeke, 1990 
155 NUTEK, 1995 
156 Chakravarthy, 1991 



Vad händer efter en avreglering? 
- En studie av den svenska detaljhandelsmarknaden för alkohol 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

40

förklara hur ett företag kan anpassa sig till den turbulenta miljö som följer efter 
en avreglering. 
 

4.5.1 Marknadsstrategier 
 
En avreglering innebär, som vi tidigare nämnt, en stor omvälvning i företagens 
externa omgivning. Företagen måste hitta ett sätt att hantera denna förändring 
för att på bästa sätt hitta sin roll på marknaden. Vid en eventuell avreglering av 
den svenska alkoholmarknaden finns det flera olika produkt- och 
marknadsstrategier som kan användas av aktörerna på marknaden. Dessa 
erbjuder oss en möjlighet att urskilja olika konkurrenters positioner på en 
avreglerad marknad.  
 
Porter157 presenterar tre generiska konkurrensstrategier som kan förklaras 
som olika sätt för företag att lyckas bättre än konkurrenterna på marknaden, 
nämligen; kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering (se figur 4.3 
nedan).  
 

 
 
Figur 4.3 Tre basstrategier 
KÄLLA: Porter, 1982:56 (egen bearbetning) 
 
Kostnadsöverlägsenhet som strategi kräver effektiv kostnadshantering. Det 
gäller att ha lägre kostnader än konkurrenterna utan att bortse från kvalitet och 
service. Denna strategi kräver en relativ hög marknadsandel eller andra fördelar 
såsom låg produktionskostnad. Att använda sig av kostnadsöverlägsenhet som 

                                                 
157 Porter, 1983 
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strategi innebär att ett företag i början får räkna med förluster på grund av tunga 
investeringar som behövs för att ta marknadsandelar.158  
 
Med differentiering menas att företagets produkt ska erbjuda något som 
uppfattas som unikt i branschen och på så sätt skapa kundlojalitet. Detta kan ske 
genom till exempel design, teknologi eller kundservice. Det kan dock vara svårt 
att nå en hög marknadsandel vid satsning på differentiering då denna strategi 
kan vara besvärlig att kombinera med låga kostnader och låga priser. Detta kan 
innebära att konsumenterna väljer att köpa ett lågprismärke istället.159  
 
Om ett företag använder sig av fokusering som strategi vill de fokusera på en 
viss geografisk marknad, ett specifikt sortiment, en produkttyp eller ett visst 
kundsegment160. Med en fokusstrategi vill man i hög grad tillgodose en speciell 
målgrupp antingen genom differentiering eller också genom 
kostnadsöverlägsenhet. Denna strategi innebär dock vissa begränsningar vad 
gäller att uppnå en hög marknadsandel. Det är därför nödvändigt att göra en 
avvägning mellan lönsamhet och försäljningsvolym161. 
 
Som ett alternativ till Porters generiska strategier finner vi Waites produkt- och 
marknads strategier162. Denna modell föreslår tre olika strategier: brett utbud, 
specialisering och fokus. Brett utbud behöver dock inte likställas med lägst 
kostnader utan företag kan bli tvungna att utvinna sina konkurrensfördelar från 
en distinkt differentiering med en intressant relation mellan service och pris. En 
specialiseringsstrategi erbjuder ett smalare utbud av produkter eller tjänster 
medan en fokuseringsstrategi dessutom innebär en geografisk begränsning. 
Både specialiserings- och fokuseringsstrategierna kan vara baserade på 
differentiering eller lågpris.  En strategi baserad på brett utbud innebär den mest 
komplexa företagsmiljön, följt av specialisering och sist fokus. 163  
 

                                                 
158 Porter, 1983 
159 Porter, 1983 
160 Pettigrew och Whipp, 1991, Porter, 1983 
161 Porter, 1983 
162 Chakravarthy, 1991 
163 Chakravarthy, 1991 
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Figur 4.4 Produkt- och marknadsstrategier 
Källa: Chakravarthy, 1991: 29 
 
Valet av produkt- och marknadsstrategi påverkas enligt Chakravarthy164 både av 
företagets immateriella tillgångar, som dess teknologi- och 
marknadsföringskapacitet, samt av dess materiella tillgångar, som operationella 
och finansiella styrkor. För att lyckas som ett brett utbudsföretag krävs en stark 
bas av både materiella och immateriella tillgångar. När företaget enbart är 
medelbegåvat med både immateriella och materiella tillgångar finns bara ett val, 
det vill säga fokusering. Företaget måste försöka maximera sina få tillgångar 
inom sin specifika nisch. Om företaget är medelbegåvat med antingen materiella 
eller immateriella tillgångar och har en stor begåvning på resterande tillgångar 
så bör företaget specialisera sig.  
 

4.5.2 Domänstyrningsstrategier  
 
Medan ett företags produkt- och marknadsstrategier definierar 
avregleringsanpassningens omfattning, preciserar domänstyrningsstrategierna 
företagets anpassningsmetod. De olika metoderna är: försvar, reaktion och 
utformning (proaction)165. En försvarsstrategi syftar till att försöka skydda en 
del av företagets marknad från krafter som verkar i omgivningen. Deras nisch 
skyddas på så sätt från fientliga intressenter. Ett företag som följer en 

                                                 
164 Chakravarthy, 1991 
165 Chakravarthy, 1982 
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utformningsstrategi försöker istället forma omgivningen och initiera 
förändringar som andra aktörer på marknaden blir tvungna att reagera på. Gamla 
relationsmönster mellan företaget och dess intressenter bryts ner och ersätts av 
nya och mer intressanta relationer. En reaktionsstrategi är en strategi som 
balanserar mellan de båda extrema strategierna. De försöker inte skydda sig från 
sina intressenter utan försöker manipulera dem och skapa starka band till dem 
genom marknadsföring, public relations och joint venture. Ett reaktionsföretag 
uppfinner vanligtvis inte nya produkter eller tjänster, men de är skickliga på att 
följa andras uppfinningar och snabbt dra nytta därav. De här tre olika 
strategierna utesluter inte varandra, även om ett företag oftast domineras av en 
av dem. Den dominerande strategin bestämmer om företaget kommer att 
undvika, skapa eller reagera på en förändring i omgivningen.  
 
Företagets strategiska läggning reflekterar enligt Chakravarthy166 hur ett företag 
är benäget att reagera i olika situationer. Avregleringar kräver ofta att ett företag 
omvärderar sin strategiska läggning och skiftar från att ha varit försvarare till att 
anamma en utformnings- eller en reaktionsstrategi. Framgångsrika företag på en 
avreglerad marknad använder sig ofta av både ekonomiska, politiska och sociala 
strategier. På reglerade marknader tenderar företagen att förlita sig på den 
politiska strategin för att uppehålla goda relationer med de reglerande 
institutionerna. Ofta använder sig dessa företag även av en social strategi i 
förebyggande syfte. De övervakar sociala problem och trender så att eventuella 
problem löses upp innan de blir officiella. Den ekonomiska strategin förblir 
osofistikerad och åsidosatt. En sådan försvarsstrategi passar bra på en reglerad 
marknad, men är mindre verksam på en avreglerad marknad.  
 

4.5.3 Anpassningsstrategier till avregleringar 
 
Ett företags anpassningsätt till den avreglerade marknaden kan definieras med 
hjälp av de två strategival, produkt- och marknadsstrategi samt 
domänstyrningsstrategi, som vi förklarat ovan. Det finns tre olika stabila 
anpassningsstrategier: försvarare, prospektorer och analyserare 167. 
 

                                                 
166 Chakravarthy, 1991 
167 Chakravarthy, 1991 
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Figur 4.5 Anpassningsstrategier till avregleringar 
Källa: Chakravarthy, 1991: 26 
 
I Figur 4.5 representeras försvararna av ruta ett och två. Som tidigare nämndes 
försöker dessa skydda sig från konkurrens i omgivningen genom att skärma av 
sin nisch från den övriga marknaden. Detta kan till exempel ske genom att utöva 
påtryckningar för att uppnå skydd genom regleringar168. 
 
Ruta fyra, fem och sex representerar analyserarna, vilka sällan inför nya 
förändringar men som snabbt imiterar och anpassar sig till nya omständigheter 
på marknaden. Konkurrensfördelarna härstammar från dessa företags lägre 
kostnader, större bekvämlighet och bättre service. I motsats till försvararna 
försöker analyserarna inte avgränsa sig från sina intressenter utan de skapar 
starka relationer med dessa i syfte att kunna påverka dem. Företag i cell fyra och 
cell fem möter stark konkurrens både från företag i ruta sex och i ruta åtta. Den 
förre erbjuder sina kunder ett brett sortiment medan den senare ofta har fördelar 
som förstagångsnyttjare169. 
 
Den tredje möjliga anpassningsstrategin är prospektorstrategin som vi finner i 
ruta sju och åtta. Ett prospektorföretag strävar efter att förändra omgivningen, 
ofta så att konkurrerande företag måste anpassa sig. De mest eftertraktade 

                                                 
168 Chakravarthy, 1991 
169 Chakravarthy, 1991 
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förändringarna är de som bryter sönder både existerande marknadsrelationer och 
produktionssystem av etablerade företag170. 
 
Ruta tre och ruta nio representerar enligt Chakravarthy171 ostabila tillstånd. Ruta 
tre försöker kombinera försvar med ett brett utbud, vilket är mycket svårt då det 
inte går att avgränsa ett brett sortiment från konkurrens. Det är också alltför 
kostsamt för ett företag att försöka forma många segment samtidigt, vilket 
föreslås av ruta nio. Företag med ett brett utbud är generellt sätt analyserare, 
även om de kan använda sig av försvar och utformning inom vissa utvalda 
segment.  
 

4.6 Strategiska grupper vid avregleringar 
 
I stycke 4.5 beskrev vi hur ett företag kan välja att agera för att anpassa sig till 
den avreglerade marknaden. I detta stycke kommer vi istället att förklara vilka 
företag inom fyra olika strategiska grupper som har goda förutsättningar att 
överleva en avreglering och hur de bör agera. 
 
 Från sina studier av amerikanska avregleringar har Bleeke172 funnit avgörande 
mekanismer för de olika företagskategoriernas kapacitet att klara av den 
kaotiska miljö som följer efter en avreglering. Dessa är: produktbreda 
distributionsföretag (broad-based distribution companies), som erbjuder ett brett 
utbud av produkter och tjänster på ett stort geografiskt område; lågpris företag 
(low-cost entrants) som med tiden övergår till att bli specialiserade eller 
kundsegmentfokuserade företag; segmentfokuserade marknadsförare (focused-
segment marketers) som erbjuder bra service och relativt höga priser eller som 
riktar sig mot en mycket specifik försvarbar målgrupp; och slutligen delade 
nyttighetsföretag (shared utilities) som gör skalekonomier tillgängliga för ett 
antal mindre konkurrenter. Följande genomgång av dessa fyra olika strategier 
bygger helt på Bleeke173 förutom när vi uttryckligen skriver något annat. 
 
Ofta försöker fler företag än vad det finns utrymme för på marknaden bli 
produktbreda företag. Vid en avreglering siktar de flesta företag på att bli 
produktbreda företag, men många tvingas sedan till fokusering. De som lyckas 
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är de som förstår sig på prissättning och som kan eliminera subventioner mellan 
olika produkter. Viktigt är också att spara på resurserna och inte hasta fram för 
att dominera marknaden så fort som möjligt. I början hotas nämligen de 
produktbreda företagen av lågprisföretagen och de differentierade företagen. De 
produktbreda företagen ska dock inte underskattas och med tiden befäster de 
makten av att vara stor. 
 
För att lyckas som produktbrett företag bör företaget alltså: 

1. Förbättra företagets prissättningsförmåga genom att utvärdera kundernas 
prissensibilitet och underliggande kostnader för att betjäna specifika 
kundsegment. Justera prissättningen för att skydda dessa kundsegment 
från nya lågpriskonkurrenter.  

2. Minska de strukturella kostnaderna. Emellertid ska produktbreda företag 
inte i något fall försöka minska kostnaderna i syfte att konkurrera med 
lågprisföretagen. De bör dock minska sina kostnader betydligt. 

3. Snabbt övergå till differentierade tjänster.  
4. Spara kapital för att bevara företagets flexibilitet. Det största misstaget är 

att överinvestera i t ex förvärv, material eller nya marknader. Detta gäller 
främst under de första åren efter avregleringen då den låga lönsamheten 
på marknaden gör att det är svårt att få tag på kapital. 

 
Nya lågpris konkurrenter är de aktörer som startar priskriget på den avreglerade 
marknaden. De som lyckas på marknaden är emellertid de som snart finner en 
specialiserad eller segmentfokuserad strategi istället för en renodlad 
lågprisstrategi. I längden är det alltid svårt att hålla lägst priser och lägst 
kostnadsstrukturer och det kommer alltid in nya aktörer på marknaden med ännu 
lägre priser och ännu lägre kostnadsstrukturer. Nya lågpriskonkurrenter har 
alltid helt andra kostnadsstrukturer än etablerade företag. De har lägre löner och 
mer flexibla anställningsavtal. Enkla produktions- och distributionssystem 
kostar dessutom mindre än större företags mer komplexa strukturer. 
Allteftersom lågprisföretagen växer så ökar dock deras strukturella kostnader. 
Strukturen på företaget blir mer komplicerad, anställda som jobbat länge i 
företaget måste få högre lön och så vidare.  
 
Nya lågpriskonkurrenter måste satsa på de mest lönsamma segmenten, de som 
subventionerar andra segment, och fokusera på pris och prismarknadsföring. De 
första åren bör sådana företag inte erbjuda någon service att tala om utan enbart 
renodlat låga priser. På så sätt hanterar de sin tillväxt. Framför allt bör de akta 
sig för att konkurrera med de produktbreda företagens viktiga kärnprodukter. 
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Gör de det riskerar de att det produktbreda företaget satsar en stor del av sina 
tillgångar på försvar av produktens marknad och lågprisföretaget har få resurser 
att sätta emot. För företagets långsiktiga överlevnad krävs så småningom en 
genomförbar omvandling från lågprisföretag till produktbrett eller 
segmentfokuserat företag. 
 
Segmentfokuserade marknadsförare riktar sig mot specifika kunder som de 
erbjuder produkter eller tjänster till en kvalitet som inte går att få tag på hos 
något annat företag. Detta innebär ett högt pris, men genom att rikta sig mot rätt 
målgrupp och bygga starka personliga relationer till de utvalda kunderna kan 
företaget bli lönsamt. I många fall behöver dessa företag inte ens byta strategi 
efter de första åren efter avregleringen, utan kan fortsätta med den strategi de 
redan har.  
 
Ju bättre personliga relationer som finns mellan företaget och kunderna desto 
mindre priskänsliga är kunderna. Paketpriser och ökad produktkomplexitet är 
bra för segmentfokuserade företag då även detta minskar kundernas 
priskänslighet och dessutom skapar tillfällen att fördjupa relationen till kunden.  
 
För segmentfokuserade marknadsförare är det viktigt att utvärdera kunderna och 
deras lönsamhet. Därförutom kan de expandera till närbesläktade segment eller 
marknader samt utveckla nya produktegenskaper. 
 
Delade nyttighetsföretag erbjuder nya konkurrenter skalfördelar genom att dela 
kostnader över flera företag. För dessa företag gäller det att identifiera 
funktioner med höga fasta kostnader, vilka kräver investeringar som är för höga 
för många nya eller små företag. Allteftersom marknaden växer måste företaget 
utvecklas för att kunna tillfredsställa den snabbt tilltagande efterfrågan. Delade 
nyttighetsföretag är enligt Bleeke174 naturliga monopol och när ett företag redan 
har etablerat sig på marknaden finns det därmed inte fler möjligheter för andra 
delade nyttighetsföretag. Vi anser emellertid att det krävs eftertanke innan 
företag klassas som naturliga monopol. Det svenska fasta telenätet betraktades 
tidigare som ett naturligt monopol. Trots detta finns det idag andra företag som 
investerar i egna telefonnät och med teknikens framfart luckras det naturliga 
monopolet upp. Delade nyttighetsföretag bör därför inte kategoriseras som 
naturliga monopol rakt av, utan det kan finnas affärsmöjligheter även på de 
marknader där det redan existerar delade nyttighetsföretag. Vi håller emellertid 
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med Bleeke175 om att det är svårt att konkurrera med ett existerande delat 
nyttighetsföretag och att dessa företag på många marknader i stort sätt agerar 
som om de vore naturliga monopol. De har därför stort inflytande på 
prissättningen och kan generera mycket höga vinster. För att undvika 
avundsjuka och att företag går samman för att skapa konkurrens bör dessa 
företag skapa relationer och erbjuda hög service i utbyte mot höga priser. 
 
De som lyckades inom dessa grupper var de som bytte strategi efter de första 
åren efter avregleringen. Förändringar i industristrukturen krävde anpassningar 
från företagen för att de skulle överleva i den turbulenta miljön. I alla de fall 
som Bleeke176 studerade ledde avregleringen till nedskärningar, 
omstruktureringar samt till överlevarnas befästande av sin position. I en sådan 
omgivning är flexibilitet nyckeln till överlevnad. Efter cirka fem år av intensiv 
konkurrens förändras konkurrenssituationen. Den tidigare hårda konkurrensen 
har tvingat bort svaga aktörer från marknaden och de större företagen har 
funderat ut hur de ska kunna erbjuda lågprisprodukter och tjänster till sina 
kunder för att kunna konkurrera med de nya rivalerna. Prisgapet mellan 
nykomlingar och redan existerande företag minskar och effekterna av de 
existerande företagens ansträngningar att sänka priserna börjar märkas på 
marknaden. Resultatet blir att färre företag vill in på marknaden, industrin 
konsolideras och konkurrensen rör sig mot mindre prisfokuserade beteenden. I 
den här andra fasen av avregleringen bildas ofta oligopol som i vissa fall kan 
vara lika mäktiga som de företag som fanns på marknaden innan den 
avreglerades.  
 
De modeller som vi hittills har presenterat tjänar till att förklara vilka 
aktörsgrupper som kommer att beröras, vilka relationer dessa har till varandra, 
hur dessa grupper kommer att påverkas av en avreglering, hur de kommer att 
reagera på avregleringens effekter samt vilka företag inom olika strategiska 
grupper som har goda förutsättningar att klara sig på en avreglerad marknad och 
hur de bör agera. Vilka företag som har förutsättningar att klara sig kan 
emellertid också bero på vilka resurser företagen har. Kapitel 4.7 kommer att 
behandla de olika resurser som ett företag kan ha och dessutom bidra med en 
modell över dessa.  
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4.7 Företagsresurser 
 

För att se vilka företagsspecifika kompetenser som påverkar hur företagen 
kommer att lyckas med sitt agerande på en avreglerad marknad är det viktigt att 
definiera vad företagsresurser egentligen är för något och vad de består av.  
 
För att ett företag ska kunna agera och utföra sina aktiviteter krävs olika slags 
resurser. Resurserna påverkar vilka aktiviteter ett företag kan genomföra. Enligt 
Barney177 kan ett företags resurser ses som styrkor som används för att 
implementera olika strategier. Wernerfelt178 menar istället att en resurs kan ses 
som vad som helst som kan tänkas vara en styrka eller en svaghet hos ett 
företag. De Wit och Meyer179 vidareutvecklar detta resonemang och menar att 
ett företags resurser inkluderar alla de tillvägagångssätt som en organisation 
implementerar för att skapa värde av olika aktiviteter. 
 

 
 
Figur 4.6 Typer av företagsresurser 
Källa: De Wit och Meyer, 2004 (egen bearbetning) 
 
Vi har nu sett hur olika författare ser på företagsresurser. Enligt De Wit och 
Meyer180 kan en generell accepterad definition dock vara svår att finna. De 
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menar emellertid att det finns allmänna likheter som ofta framkommer i 
litteraturen. Dessa illustreras i figuren 4.6 ovan. 
 
I De Wit och Meyer181 och Wernerfelt182 delas företagsresurserna in i två olika 
grupper; materiella och immateriella. Materiella resurser är sådant som fysiskt 
kan ses och tas på, t.ex. byggnader, maskiner, material, land och pengar. 
Immateriella resurser är istället ogripbara och utförs till stor del av personalen 
inom organisationen. Generellt kan sägas att materiella resurser går att köpa 
medan de immateriella måste utvecklas inom organisationen. Kategorier under 
immateriella resurser är olika kompetenser och relationer. Relationsresurser är 
allt som finns tillgängligt för ett företag med ursprung i företagets interaktion 
med sin omgivning. Omgivningen kan vara individer, andra organisationer, 
köpare, säjare, konkurrenter etcetera. Rykte bland andra aktörer i omgivningen 
kan även det vara en resurs för företaget. När det gäller kompetens som resurs 
diskuteras sådant som om ett företag har kunskapen, förutsättningarna och den 
rätta attityden som behövs för att lyckas inom ett specifikt område.  
 
Enligt Fahy183 kan ett företags resurser, till skillnad från ovanstående diskussion, 
delas in i tre grupper, nämligen materiella, immateriella samt kompetens 
(capabilities). Materiella tillgångar hänvisar till fasta och allmänna resurser som 
ett företag planerar att använda långsiktigt. Exempel på detta är byggnader, 
utrustning, land, kapital, aktier med mera. Det som karaktäriserar materiella 
resurser är att de kan ägas och att värdet ofta är lätt att mäta. Immateriella 
tillgångar inkluderar ”intellektuella” egenskaper t.ex. varumärken, rykte och 
företagsnätverk. Kompetensresurser har visat sig vara svårare att beskriva och 
räknas ofta som immateriella tillgångar. Det som allmänt räknas till denna grupp 
är dock kompetens hos individer och grupper, interaktioner eller relationer 
mellan olika aktörer, förtroende mellan anställda, teamwork, organisationskultur 
etcetera. Olika rutiner inom en organisation kan även räknas hit. Enligt Fahy184 
kan kompetensresurser vara en stark bidragande faktor till att ett företag lyckas 
att generera konkurrensfördelar. Han anser dock att resurser inte själva kan 
skapa varaktiga konkurrensfördelar. En resurs blir bara en konkurrensfördel när 
den används inom en industri eller förs in på en marknad. Med denna 
presentation av företagsresurser lämnar vi nu teorin och förflyttar oss över till 
den empiriska verkligheten.  
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5. Empiri 
 
 
I detta kapitel ämnar vi redogöra för det empiriska material som vi har samlat 
in, både genom intervjuer och genom sekundärkällor. Genomgående i 
empirikapitlet kommer vi att hänvisa till sekundärkällor. Där vi inte hänvisar till 
specifika källor kommer informationen från de intervjuer vi har gjort. Var 
vänlig att konsultera bilaga 1 om allmän information önskas om de 
importörsföretag vi har intervjuat. 
  
 

5.1 Svensk dagligvaruhandel 
 
Inom den svenska dagligvaruhandeln finns det idag fyra starkt dominerande 
företag som tillsammans utgör cirka 70 % av marknaden. Dessa är ICA Sverige 
AB, Coop Norden AB, Axfood och Bergendahlsgruppen. De övriga 30 % utgörs 
av mindre kedjor såsom Lidl, Netto, 7-Eleven och Pressbyrån samt av 
Internetföretag.  
 

5.1.1 Presentation av de ledande dagligvaruhandelskedjorna 
 
ICA är den ledande dagligvaruhandelskedjan i Sverige med en marknadsandel 
på cirka 35 %. De 1850 butikerna runt om i landet uppträder i fyra olika profiler 
gentemot kunden: ICA Maxi, ICA Kvantum, ICA Supermarket och ICA Nära. 
ICA Maxi är stormarknadsprofilen med cirka 35 000 artiklar som förutom 
livsmedel också har en stor andel specialvaror såsom kläder, husgeråd och 
elektronik. ICA Maxi karaktäriseras av ett brett utbud och konkurrenskraftiga 
priser. Meningen är att man ska kunna handla allt på ett och samma ställe. ICA 
Kvantum är ofta huvudbutik i många regioner runt omkring i landet och har 
cirka 12 000 artiklar, huvudsakligen livsmedel. ICA Supermarket är istället en 
traditionell ICA-handel som mestadels ligger inne i bostadsområden. ICA Nära, 
som erbjuder ett vardagssortiment, är en blandning av när- och jourbutik inne i 
stan och på landsbygden tjänar den som lanthandel.  Gemensamt har dessa fyra 
profiler varumärket ICA. ICA riktar sig mot alla kunder, men möter dem olika 
genom sina olika matstrategier. Huvudmålgruppen ligger emellertid mellan 25-
65 år, vilket innebär familjehushållet och tvåpersonshushållet där barnen flyttat 
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hemifrån. ICA finns även i Norge, där det är den andra största aktören inom 
detaljhandeln, samt i Finland och Baltikum. I Baltikum är ICA ett joint venture 
med finska Kesko. 
 
Coop är en nordisk dagligvaruhandelskedja som bildades år 2002 och har idag 
en marknadsandel på cirka 18 %. Coop ägs till 42 % av svenska KF, till 38 % av 
danska FDB och till 20 % av norska Coop NKL, vilka i sin tur alla ägs av olika 
konsumentföreningar. Coop Danmark och Coop Sverige drivs idag som ett 
företag med en VD och gemensamma inköpsavdelningar: Food och Non-food. 
De gemensamma inköpen gör det möjligt för Coop att hålla nere priserna. För 
Coop Norge fungerar Coop i stort sett som en grossist då butikerna inte drivs i 
Coops regi. I Sverige finns de olika profilerna Coop Forum som är en 
stormarknad, Coop Konsum som är en supermarketbutik inne i samhället och 
Coop Extra som är den nya profilen med stora butiker. Idag finns ca 25 stycken 
Coop Extra butiker, vars koncept ska motsvara Willys och ICA Kvantums. En 
Coop Konsum eller Coop Extra butik har mellan 6 000 och 8 000 artiklar medan 
Coop Forum stormarknad har cirka 50 000 artiklar. Precis som med Ica 
Supermarket eller Ica Nära är Coop Konsum dyrare än stormarknaderna. I och 
med att butikerna är mindre och ligger i dyrare hyreslägen inne i städerna kan 
hyran per kvadratmeter bli dubbelt så stor som för stormarknaderna. Dessa 
butiker har även högre service, en annan logistik och andra personalkostnader 
som gör att de måste ta ut en större marginal.  
 
Den målgrupp som Coop Forum riktar sig till är barnfamiljer. Ju mindre 
butikerna blir, desto mindre hushåll är de riktade mot. Marknaden för Coop 
Konsum och Coop Extra är också väldigt lokal och riktar sig till närområdet, 
oavsett ålder. Coop anser att de som kooperation har ett stort ansvar, både 
socialt och ekologiskt, men de vill ändå kunna erbjuda sina kunder ett brett 
utbud till ett lågt pris. I Sverige har Coop inte ännu någon riktig lågpriskedja 
som Lidl eller Netto, med cirka 1 000 artiklar per butik. I Danmark har Coop 
dock lågpriskedjan Fakta. Coop har förutom andras varumärken även egna 
lågprisvarumärken precis som Lidl och Netto vilket innebär att kunden kan välja 
både från ett brett sortiment, olika varumärken  och olika prisnivåer på ett och 
samma ställe.  
 
”Det är ju det vi försöker marknadsföra: bredden. Att man då ska kunna åka till ett ställe och 
handla nästan allting.” 185 

                                                 
185 Lars Nilsson, Coop 
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De flesta Coop butiker ägs av Coop. Coop Konsum är emellertid en av Sveriges 
största franchisegivare och cirka 100 av 375 Konsumbutiker drivs av enskilda 
personer. Många Konsumbutiker på landsbygden drivs inom familjen, vilket 
också bidrar till att många av dessa butiker kan finnas kvar. Om de drevs med de 
lönsamhetskrav som ställs av en stor dagligvaruhandelskedja så skulle många av 
dessa butiker inte överleva. Inom familjen kan personalen drivas på ett 
rationellare sätt som karaktäriseras av personligt engagemang. 
 
En annan utmanare på den nordiska dagligvaruhandelsmarknaden är Axfood186 
som har ca 18 % marknadsandel i Sverige och ca 8 % i Finland. Koncernen 
bildades 2000 och har idag en stark marknadsposition inom varje land i Norden. 
De har sedan starten fokuserat på att öka andelen helägda butiker och 
försäljningen av egna märken. Till hjälp har de en platt organisation och en 
central inköpsorganisation. Koncernen har idag ca 500 butiker varav 200 är hel- 
eller delägda. Resten drivs av fristående handlare. Helägda butikskedjor i 
Sverige är Hemköp, Willys och Willys hemma, partihandeln Dagab samt 
Axfood Närlivs. Hemköp är deras fullservicekoncept som i första hand ska 
konkurrera med kvalitet och stort utbud (89 butiker i Sverige). Willys är den 
ledanden lågpriskedjan med 86 större butiker i Sverige. Willys hemma består av 
45 butiker som ska vara kundnära lågprisbutiker i centrala eller bostadsnära 
områden. Samarbete förs även med privathandel genom franchisekonceptet Spar 
(där huvuddelen av butikerna snart kommer att byta profil och bli Hemköp, 
varvid Hemköpsbutikerna ökar till cirka 200). Spar spelar ofta rollen som den 
traditionella matbutiken på orten. Axfood agerar även som grossister till Vivo, 
Tempo, Handlar´n med flera. 
 
Bergendahlsgruppen AB är en dagligvaruhandelskedja som funnits på den 
svenska marknaden sedan 1932. Deras verksamhet är främst koncentrerad till 
södra Sverige där marknadsandelen i dag uppgår till 10 %. I Skåneregionen är 
den dock högre, cirka 18 %. Bergendahlsgruppen är familjeägt och är ett 
detaljist- och specialvaruföretag. Företaget bedriver både parti- och detaljhandel 
dels genom egna dotterbolag och dels genom samverkan med köpmannaägda 
butiker. På detaljhandelssidan drivs 32 olika butiker under tre olika profiler, 
nämligen AGs, City Gross och Eko. Företaget är även grossister till ca 100 
fristående butiker förutom sina egna butiker. Det finns idag ca 17 AG butiker. 
Dessa stora butiker erbjuder ett brett, komplett sortiment av dagligvaror. 

                                                 
186 www.axfood.se, 2005-01-11 
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Kvalitet och prisvärdhet är nyckelord, enligt Bergendahlsgruppen själv. Det 
finns idag fem City Gross som vänder sig till både privatkunder och mindre 
näringsidkare. Butikerna ska erbjuda kvalitet, ett brett och djupt sortiment och 
låga priser som kan nås genom de riktigt stora volymerna. Idag finns även tio 
EKO-enheter som ska erbjuda bra specialvaror till bra priser till både 
privatpersoner och yrkesmän. Dessa butiker ska även de erbjuda ett brett och 
djupt sortiment, men här ska även andra saker finnas som inte finns i City Gross 
butikerna187. 
 
Två lågpriskedjor som på senare år etablerat sig på den svenska marknaden är 
Lidl och Netto. Lidl grundades i Tyskland på 1930-talet och deras grundidé är 
enkelhet. De vill erbjuda sina kunder det dagliga behovet av varor med bästa 
kvalitet till lägsta pris. De har expanderat en hel del sedan starten och finns nu i 
nästan alla Europas länder188. 
 
Netto grundades i Danmark på 1980-talet. De är idag en del av Dansk 
Supermarked Gruppen A/S och har 800 butiker i fem länder. I Sverige finns idag 
58 etablerade butiker, men man planerar att öppna 25 nya butiker varje år. Netto 
finns där folk bor och erbjuder sina kunder hög kvalitet till ett lågt pris. En av 
deras affärsidéer är 100 % självbetjäning med en enkel butiksform. Således 
betalar kunderna endast för varorna och inga övriga omkostnader. De har ca 
1000 artiklar, både märkesvaror och egna varor, i sitt sortiment som ska täcka 
konsumenternas dagliga livsmedelsförbrukning189. 
 
Det finns även minilivsbutiker såsom 7-Eleven och Pressbyrån. Dessa har dock 
ett mycket begränsat utbud. 
 

5.1.2 Dagligvaruhandelns förväntningar om en avreglering  
 
Både Coop och ICA förväntar sig en skattesänkning före en avreglering. En 
skattesänkning skulle enligt dem försvara Systembolagets ställning på 
marknaden och Coop anser även att en skattesänkning är bättre än alternativet 
med smuggling och svarthandel. 
 

                                                 
187http:// www.bergendahls.se, 2005-01-11 
188 http://www.lidl.se, 2005-01-11 
189 http://www.netto.se, 2005-01-11 
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Varken ICA eller Coop förväntar sig emellertid en fri marknad. Ingen av dem 
tror heller att någon annan än Systembolaget kommer att få sälja sprit, även om 
öl- och vinmonopolet kommer att släpps. ICA betonar dock särskilt att det aldrig 
blir en fri marknad utan en marknad som på ett eller annat sätt är reglerad, vilket 
de även själva förespråkar. ICA anser att det vid en avreglering är viktigt att 
införa licensierad försäljning med en från statsmakterna reglerad 
kravspecifikation, som ansökande företag måste uppfylla för att kvalificera sig 
som alkoholförsäljande enheter. Eftersom varje ICA handlare äger sin egen 
butik och är ett eget bolag skulle detta innebära att varje butik skulle behöva 
ansöka om detta tillstånd. 
 
Coop önskar att det även blev möjligt att handla vin och öl med deras nya 
system Shop Express även om de inte verkar tro själva att det kommer att bli 
möjligt, åtminstone inte till en början. Shop Express innebär att kunden själv, 
med en liten apparat, kan läsa in EAN-koderna på de varor de stoppar ner i 
varuvagnen. När de passerar kassan räcker det med att kassapersonalen 
registrerar informationen i apparaten och kunden kan betala. Detta skulle dock 
innebära en extra problematik då det blir ännu svårare att sköta 
legitimationskontrollen vid köp av alkoholdrycker. Eftersom dessa är 
stöldbegärliga produkter så kommer risken för svinn antagligen att öka 
betydligt. Coop anser emellertid att de, med hjälp av de stickkontroller som 
genomförs på regelbunden basis och de civilklädda kontrollanter som går runt i 
butikerna, avslöjar en stor del av fusket och de som blir ertappade slängs ut ur 
systemet. Det vore alltså värt att försöka. Detta system finns även hos ICA och 
kallas för ICA Självscanning. 
 
Vidare anser Coop att det fungerar att sälja alkohol i dagligvaruhandeln i andra 
länder så varför skulle man inte kunna lösa de problem som uppstår även i 
Sverige och anpassa oss till ett nytt system? Dessutom menar de att de redan 
hanterar ett stort antal produkter som är oerhört stöldkänsliga, så de kommer att 
kunna hantera den här produkten också. 
 

5.1.3 Dagligvaruhandelns förberedelser inför en avreglering 
 
ICA hävdar att företaget redan besitter viktig kompetens vad gäller alkohol 
genom dotterbolaget ICA MENY. ICA MENY är en grossist som köper in bland 
annat vin från importörer och säljer vidare till hotell och restauranger. Trots att 
ICA MENY idag inte importerar egna alkoholdrycker så förväntas ändå deras 



Vad händer efter en avreglering? 
- En studie av den svenska detaljhandelsmarknaden för alkohol 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

56

kunskap om inköpskällor, sortiment och kvalitet komma alla ICA butiker till 
gagns om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker skulle avregleras (Vi 
återkommer till ICA MENY under stycke 5.3). Tack vare ICA MENY anser 
ICA att de skulle inneha alla länkar i distributionskedjan även på en avreglerad 
marknad. ICA MENY skulle stå för importen av alkoholdrycker, 
distributionsnätet finns redan på plats och försäljningen sker genom ICAs 
butiker. Om ICA även kommer att använda sig av andra importörer är oklart i 
nuläget. 
 
ICA nämner även att de förberedelser som har gjorts inför en avreglering av 
monopolet på receptfria läkemedel kommer att komma väl till pass även vid en 
avreglering av alkoholmarknaden. Under dessa förberedelser har man tittat på 
affärskalkylerna, undersökt vilket sortiment olika butiker bör ha och hur stort det 
bör vara, hur man ska sälja det, hur man ska exponera det, hur 
informationsflödet ut till butik och ut till kund ska säkerställas, samt vilken 
kompletterande personal som kan behövas. Mycket av denna kunskap anser ICA 
att de även kommer att kunna använda vid en avreglering av alkoholmarknaden.  
 
Även Coop tycker att de redan har förutsättningarna för att sälja alkohol den dag 
då detaljhandelsmonopolet på alkohol försvinner. Inom Coop Norden finns 
redan en inköpsverksamhet på vin och sprit eftersom man säljer det i de danska 
butikerna. 
 
”Och därmed kan man säga att vi som företag har den här verksamheten. Nu är vi svenskar 
inte så insatta i den, men den finns där. Infrastrukturen finns där, inköparna finns där, 
sortimentet finns där, inredningen finns där, så om och när den dagen inträffar att man skulle 
släppa det fritt, ja då är det bara att vrida på kranen och flytta på några montrar och så in 
med det. Om man ska göra det väldigt grovt förenklat”190 
 
Inför EU-inträdet 1994 gjorde den svenska kooperationen stora förberedelser 
ifall alkoholmonopolet skulle avregleras och hade en färdig plan för hur detta 
skulle hanteras. Redan då planerade man att ta hjälp av den danska 
kooperationen i inledningsskedet. Nu har Coop Norden bildats och alla inköp 
sker gemensamt, så den nödvändiga kunskapen och kompetensen finns redan. 
 
”...nu har vi det inhouse och behöver alltså inte gå över ån efter vattnet ens, utan det är bara 
att sätta igång egentligen.”191  
                                                 
190 Lars Nilsson, Coop 
191 Lars Nilsson, Coop 
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Coop känner sig därmed förberedda och anser att en avreglering skulle innebära 
relativt få problem. I och med att de redan har en upparbetad apparat med allt 
från inköp till logistik och lagerterminaler så skulle införandet av alkoholdrycker 
i svenska butiker gå smidigt. 
 

5.1.4 Nödvändiga omställningar för dagligvaruhandeln 
 
Coop anser att dagligvaruhandeln kommer öka tillgängligheten för alkohol 
vilket kommer att ställa större krav på detaljhandeln. Den alkoholdryck som 
idag säljs i dagligvaruhandeln är folköl. Övriga drycker räknas enligt 
lagstiftningen inte som alkoholdryck då alkoholhalten är lägre än 2,25%. ICA 
anser emellertid att man inte kan begära av sin kassapersonal att skilja en 
alkoholdryck från en annan. Därmed klassar de alla drycker innehållande 
alkohol som alkoholdryck, vilket innebär att kunden måste legitimera sig. Med 
denna inställning ämnar de uppnå en klar och tydlig kommunikation gentemot 
kunden. Trots detta är dagligvaruhandeln idag inte tillräckligt bra på att utföra 
legitimationskontroll på sina kunder, medan Systembolaget ser det som ett 
statligt uppdrag och samtidigt satsar stora resurser på att inte missa det. De gör 
även kontinuerliga testköp på sina anställda för att uppehålla kontrollen. Coop 
gör även de testköp på sig själva, vilka har utvisat att personalen i 
dagligvaruhandeln inte alls är lika strikta som Systembolagets personal. ICA är 
övertygat om att många ungdomar under 20 år kommer att försöka handla 
alkoholdrycker och Coop anser att detta blir en av de frågor som man som 
detaljhandlare måste jobba med om detaljhandelsmonopolet på alkoholdrycker 
försvinner. 
 
Det blir enligt ICA också nödvändigt att öka kompetensen av de medarbetare 
som kommer att arbeta med det nya sortimentet. Med hjälp av ICA skolan 
kommer ett antal utbildningar i form av kurser att skapas centralt, dit ICA 
handlaren kan skicka sina medarbetare i kompetenshöjande syfte. Personalen 
ska kunna svara på frågor om vilket vin som passar till vilken mat och vice 
versa. Det blir även nödvändigt att förbereda sin butik för de kommande 
licenskraven, bland annat genom att säkra butikerna mot stöld och inbrott då 
alkoholdrycker är stöldbegärliga produkter. Det kan också bli nödvändigt att 
bygga om butiken för att göra plats åt alkoholdryckerna. ICA tror till exempel 
att det kan bli nödvändigt att bygga en ”butik i butiken” där alkoholdryckerna 
ska säljas, vilket skulle kunna bidra till personlig försäljning, åtminstone till en 
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början, och bättre kontroll av kunden. Detta innebär dock höga kostnader. 
Eftersom ICA handlaren är ett eget bolag kommer varje butik att själv få stå för 
de kostnader som införandet av alkoholförsäljning skulle innebära. ICA är 
därför helt övertygat om att många butiker kommer att välja att inte ta in 
alkoholdrycker i sortimentet för att de antingen inte har råd med det eller för att 
de inte kan uppbåda den nödvändiga kompetensen. Det finns emellertid ICA 
handlare som redan för fem eller sex år sedan byggde oproportionerligt stora 
dryckesavdelningar då de byggde om sin butik för att kunna få plats med öl och 
vin den dag då marknaden avregleras.  
 
Coop säger att vid en avreglering kommer försäljningen att ske ungefär som den 
gör i Danmark där kunden själv plockar sina alkoholdrycker i hyllan. De 
reserverar sig dock för den händelse att denna produktpresentation inte skulle 
uppfylla de krav som ställs på försäljningen för att få en licens. I motsats till 
ICA tror Coop att man kommer att kunna ha självbetjäning i 
dagligvarubutikerna och sedan betala i den vanliga kassan, eftersom 
Systembolaget redan har brutit med försäljning över disk. De nämner dock 
möjligheten att ha speciella, lite avskärmade avdelningar med en egen kassa för 
att lättare kunna kontrollera kunden, men tror dock inte att det kommer att bli så.  
 

5.1.5 Dagligvaruhandelns sortiment 
 
Medan Coop skulle vilja sälja allt från öl och vin till starksprit så hävdar ICA att 
de aldrig har haft en tanke på att sälja sprit. ICAs mål är att kunna sälja en 
komplett måltid och de anser att måltidsdrycken ingår däri. Detta skulle alltså 
innebära försäljning av öl och vin, men inte starksprit. Att kunna sälja öl och vin 
skulle enligt ICA öka tillgängligheten av alkoholdrycker, vilket skulle innebära 
en ökad servicegrad gentemot deras kunder. Speciellt som ICA är det företag i 
Sverige som har klart högst representation på landsbygden. 
 
”Systembolaget finns inte i varje buske, men vi finns i varje buske.”192 
 
Visserligen så fungerar ICA även idag som utlämningsställe åt Systembolaget på 
de landsbygdsorter där det inte finns något Systembolag, men ICA menar att det 
är en helt annan sak att beställa en vara via en katalog än att kunna gå till affären 
och köpa den när man behöver den.  

                                                 
192 Mats Ovegård, ICA 
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”Det är lite fel på något vis att storebror ska bestämma när jag ska gå och köpa en flaska vin. 
Har jag inte beställt den veckan före så har jag den inte hemma. För det är ju vad många 
lever i, ett faktum.”193 
 
ICA tror inte att deras sortiment skulle bli särskilt brett utan de skulle rikta in sig 
på vardagsmåltidsdrycker, åtminstone vad gäller vin. Dock skulle det troligtvis 
finnas ett underlag för ett bredare och mer exklusivt utbud av vin i vissa butiker 
i storstadsregionerna. Det skulle dessutom antagligen vara lättare att ha ett brett 
utbud av öl än av vin, åtminstone i det stora antalet butiker, då vin kräver ett 
stort kunnande från personalens sida som kan vara svårt att uppbåda. ICA 
Kvantum kommer antagligen att ha det bredaste och mest exklusiva sortimentet 
medan ICA Maxi inriktar sig mer på volym. ICA Supermarket och ICA Nära 
skulle ha ett smalare sortiment, vilket innebär att de olika profilerna kommer att 
använda sig av samma strategi när det gäller alkohol som de redan följer vad 
gäller livsmedelsvaror.  
 
ICA ser också en möjlighet att köpa exklusiva partier av närproducerade 
alkoholdrycker att sälja i ett fåtal butiker. Detta skulle skapa större möjligheter 
både för importörer och för lokala producenter att sälja mindre partier. 
Systembolaget måste för det mesta köpa in stora volymer då det ska räcka till 
flertalet butiker. ICA å andra sidan, kan köpa in småpartier av lokalt 
producerade varor och sälja i en eller några butiker. Idag kommer 20-30 % av 
sortimentet från lokala leverantörer nära butiker. Enligt Coop är dock den 
svenska produktionen av alkoholdrycker konkurrensmässigt i stort sätt obefintlig 
jämfört med utländska producenter. 
 
Coops grundsortiment skulle, i och med att inköpen är gemensamma för hela 
Coop Norden AB, bli samma som det som finns i Danmark även om vissa 
anpassningar skulle göras till den svenska marknaden. Huvuddelen av 
inköpsorganisationerna Food och Non-food sitter i Danmark och skulle bara 
behöva leverera vin och sprit till ytterligare cirka 400 svenska butiker. Idag har 
inköpsorganisationerna egna leverantörer i olika länder i världen, med vilka de 
redan har ett etablerat samarbete. Det sortiment som finns idag baseras på 
mellan- och lågprisprodukter. Det finns även vissa kvalitetsvaror, dock inte de 
riktigt exklusiva dryckerna som går att finna på Systembolaget, då det är dyrt att 
lagerhålla dem. 

                                                 
193 Mats Ovegård, ICA  
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5.1.6 Konkurrens på detaljhandelsmarknaden för alkohol 
 
Coop hävdar att konkurrensen kommer att komma från den övriga svenska 
dagligvaruhandel, det vill säga från de tre andra stora dominerande företagen. 
Alkoholdrycker utgör bara en ytterligare produktgrupp i det befintliga 
sortimentet och de fyra stora aktörerna kommer att fortsätta att konkurrera precis 
som förut. Systembolaget kommer att nischa sig och bli mer specialiserat vilket 
inte kommer vara så svårt då de redan idag är oerhört kompetenta och duktiga.  
 
”...deras (Systembolagets) kvalitetskontroll är ju helt fantastisk. Det är ju oerhört sällan det 
slinker igenom någonting som inte är bra där.”194 
 
Precis som Coop ser ICA inte att de skulle få konkurrens från andra aktörer än 
Systembolaget och de övriga stora dagligvaruhandelskedjor som existerar i 
Sverige idag. På sin höjd tror ICA att det kan öppnas specialiserade vinbutiker i 
storstäderna, men på landsbygden kommer sådana specialbutiker inte ha någon 
chans att överleva. Coop tror mer på att det kommer öppnas nischade vinbutiker, 
även om dessa främst kommer att ligga i storstadsområdena. Även de anser att 
det antagligen blir svårt att få lönsamheten att gå ihop på mindre orter. Generellt 
kan man se att stormarknaderna går allt bättre och bättre medan mindre butiker 
inne i samhällena går sämre och sämre. Detta för att svensken vill åka till 
affären, handla allt han behöver, lasta in det i bilen och åka hem. 
  
”Svensken har ont om tid, är för bekväm... Man vill handla allt på ett ställe.”195  
 
De specialiserade butiker som kommer att finnas kommer därför att utgöra en så 
liten del av marknaden att det inte ens går att mäta deras marknadsandelar. ICA 
tror inte heller att det kommer att skapas några nya handelsallianser småkedjor 
emellan för att konkurrera på alkoholmarknaden. De allianser som redan finns, 
de finns där ändå. Varken Coop eller ICA tror heller att importörerna kommer 
att vara intresserade av att satsa på butiker med alkoholdrycker. Det är en helt ny 
marknad för dem där det dessutom är svårt att etablera sig på grund av höga 
etableringskostnader, både för distributionsnät och för försäljningsställen. För 
dem innebär det betydligt större affärsmöjligheter att sälja till redan befintliga 
kedjor.  
                                                 
194 Lars Nilsson, Coop 
195 Mats Ovegård, ICA 
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ICA har klart deklarerat att de inte tänker använda alkoholhaltiga drycker som 
prisdragare. De anser att de kan hålla ett konkurrenskraftigt pris på normal 
prisnivå utan att använda sig av prisdumpning. Dessutom hävdar ICA att 
alkoholdrycker inte skulle användas som konkurrensmedel utan som ett 
komplement till övriga varor för att kunden ska kunna handla alla ingredienser 
till sin måltid på ett och samma ställe. De förnekar dock inte att det trots allt 
kommer att bli konkurrens om alkoholmarknaden, men anser ändå att de inte 
kommer att se de övriga kedjorna som superkonkurrenter, just eftersom 
alkoholdrycker inte ska vara ett starkt konkurrensmedel. Detta innebär att 
konkurrensen skulle förbli på samma nivå som idag. ICA har god service, brett 
sortiment och bra utbud och försöker inte konkurrera med rena lågpriskedjor 
såsom Lidl och Netto. I och med att marknaden trots allt utsätts för en viss 
konkurrens så kommer priset att sjunka, även hos Systembolaget, det är ICA 
övertygat om. ICA anser också att priset med tiden kommer utjämnas med 
prisnivån i övriga EU-länder. 
 

5.2 Svensk importmarknad för alkohol 
 
Idag finns det närmare 500 importörer i Sverige varav enligt en importör ca 200 
är leverantörer till Systembolaget. Det höga antalet beror på att det är en ganska 
låg kostnad för att bli importör och att man måste vara registrerad importör för 
att få sälja till Systembolaget eller till restauranger. Marknaden domineras av de 
10 största bolagen som står för den mesta försäljningen till Systembolaget (se 
tabell 5.1 nedan). En stor del av importörerna har bara några få viner och vissa 
har inte ens någon organiserad försäljning. Det finns även de importörer som 
endast tar hem viner till sin egen restaurangs vinlista. En importör menar att 
många ville göra stora pengar när importmonopolet släpptes. Detta gav upphov 
till det stora antalet importörer. 
 
”I den här branschen gör man inga stora pengar. Däremot finns det ett hängivet engagemang 
och dedikering till produkterna och det tror jag gör att det finns så många importörer för det 
finns väldigt, väldigt många som älskar sina produkter.” 
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Tabell 5.1 Marknadsandelar/volym 2003, (de tio största leverantörerna till Systembolaget) 
 

 
KÄLLA: Systembolagets årsredovisning 2003:45 
 
Den största kunden bland importörerna i dag är utan tvekan Systembolaget. 
Resten av försäljningen handlar om restaurangförsäljning, antingen direkt eller 
genom grossister, samt Duty Free. Det finns även importörer som inte handlar 
direkt med restauranger utan som bara säljer till grossister. En importör säger att 
deras försäljning till Systembolaget står för cirka 80 %, restaurangförsäljningen 
för cirka 20 % och Duty Free utgör bara någon procent av intäkterna. Även flera 
andra importörer uppger samma proportion för sin försäljning till 
Systembolaget, medan någras försäljning till Systembolaget uppgår till hela 
90 % av deras totala omsättning. En allmän uppfattning är också att 
Systembolaget utan tvivel är den lönsammaste kunden. Eftersom Systembolaget 
går väldigt mycket på kvalitet när de väljer sina produkter så är det lättare för 
importören att ha en skaplig marginal på försäljningen till Systembolaget, 
uppger en importör. Försäljningen till restauranger handlar däremot väldigt 
mycket om pris. Där får alltså importören en sämre marginal. En importör säger 
att de säljer sina produkter till ungefär samma priser till grossisterna men att 
man där blir tvungen att ge en del rabatter samt lägga en del pengar på 
kampanjer, så i slutändan blir det mindre marginal där. 
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5.2.1 Importörernas strategier idag 
Idag är det svårt att specialisera sig eller att ha någon speciell strategi över 
huvudtaget, anser en importör. Istället handlar det om att hitta produkter hos sina 
leverantörer som motsvarar Systembolagets offertförfrågningar och det kan vara 
allt från väldigt dyra viner till billiga volymviner. Eftersom många viner bara tas 
in under kortare perioder på Systembolaget så gäller det att hela tiden hitta nya 
viner. En importör säger även att det inte heller är möjligt att själv bestämma när 
man vill lansera en ny produkt, eftersom man måste vänta på att vinna en 
offertprovning. Lanseringsstrategin får man göra om och när produkten har 
vunnit en offertprovning, vilket är bakvänt menar importören. Däremot går det 
att ha en strategi gentemot grossister och restauranger. 
 
En importör säger att det vanligaste bland importörerna är att man jobbar 
antingen med vin och sprit eller med öl och sprit. Det finns emellertid även 
andra kombinationer. Några importörer jobbar till exempel med alla 
produktkategorierna och har öl, vin och sprit. En av importörerna menar att det 
är en styrka när man jobbar mot restauranger att kunna erbjuda alla olika 
produktgrupper så att restaurangen bara behöver ha en enda leverantör.  
 
Ett annat importföretag uppger att de är starkt specialiserade på enbart vin. De 
anser att de har en intressant mix genom att satsa främst på ett brett utbud av 
billiga viner, där de stora volymerna ligger, och dyrare märkesviner där de har 
en högre marginal per enhet. Enligt denne importör så kan man i samhället se en 
ökande polarisering vad gäller konsumtionen. Konsumtionen av 
mellansegmentet avtar och importören tror att det kommer att bli så även för vin. 
En annan importör uppger att de främst är specialiserade på sydamerikanska 
lågprisviner. Ytterligare ett annat importföretag är mest fokuserade på sprit och 
har ett ganska smalt sortiment för att vara en svensk importör, men uppger att de 
satsar på internationella varumärken i första hand och att det är därför de har ett 
relativt smalt sortiment. 
 
De flesta svenska importörer äger inte de varumärken som de representerar, 
vilket enligt en importör innebär att de har kunder åt två håll. En importör anser 
att det är producenterna som styr och ju större producenterna blir desto mer 
press sätter de på importörerna. Importören berättar att det pågår en väldig 
konsolidering av vinproducenterna, vilka går ihop och skapar större koncerner 
utav både vin, öl och sprit. De familjeägda företagen blir även allt färre. När 
producenterna blir större blir de också mer professionella och sätter mer press på 
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sin importör. Det finns dock några importörer i Sverige som både äger och 
producerar de varumärken som de representerar i Sverige.  
 
Enligt en importör är det viktigt att ha en bra mix av starka varumärken. Dels 
tittar producenterna på vilka varumärken en importör representerar. Om 
importören representerar starka varumärken så tänker producenten att: ”Åh, har 
de det där! Okej, då är nog de duktiga”. På så sätt blir det lättare för importören att 
locka till sig nya varumärken. Dels är det också viktigt att ha starka varumärken 
för att restaurangerna ska tycka det är intressant att jobba med en viss importör. 
Samme importör säger också att det inte är bra att bara jobba med starka 
varumärken då de är väldigt krävande. Därför är det viktigt att ha en bra mix 
med både starka varumärken som representation för importören och med 
volymsäljande produkter så att hela restaurangsidans behov kan täckas. 
 
En importör säger att vin har blivit alltmer märkesorienterat under de senaste 
fem åren. Tidigare var det inte så. Sprit däremot har alltid varit märkesorienterat. 
Dessa spritsorter har alltid legat lite högre i pris och ägarna har satsat mycket på 
marknadsföring. Öl går åt samma håll och importören tror att det kommer att bli 
alltmer kända internationella varumärken som fyller hyllorna i butikerna. 
Systembolaget däremot försöker plocka in bra produkter även om de inte är 
kända, påpekar importören. 
 
Flera importörer anser att vin är den mest lönsamma produktgruppen, men 
samtidigt säger en importör att det även finns viss öl och viss sprit som är riktigt 
lönsam och att lönsamheten därför är mer produktspecifik än 
produktgruppsspecifik. Vidare menar denna importör att kända märken kräver 
mycket mer resurser och arbete än okända, då kända märken ofta har krävande 
organisationer på producentsidan som vill ha en nära kontakt och mycket 
rapportering från importören. Kända varumärken kräver dessutom mycket 
planering och stora summor måste gå till marknadsföring. Ofta leder detta till, 
enligt flera importörer, att det är försäljningen av stora produktvolymer som är 
mest lönsam, inte försäljningen av stora internationella märken där importören 
kan ta ut större marginaler. En importör tillägger dock att det är svårt att 
generalisera.  
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5.2.2 Konkurrens bland importörerna idag 
Enligt en importör är det mycket hård konkurrens på marknaden i och med att 
det finns så många importörer och en annan importör säger att man kan se detta 
på det faktum att till och med de största aktörerna bara har några få 
marknadsandelar. En annan importör säger att de olika spelarna är ganska kända 
för varandra. Viktig är även den internationella konkurrensen, då många stora 
varumärken vill använda samma importör i flera länder om det är möjligt. Flera 
av de svenska importörerna finns även i andra länder som till exempel företag 
som Scandinavian Beverage Group (Philipsson och Söderberg, Bibendum och 
Premium Wine), Fondberg & Co, Maxxium, Pernod Ricard med flera. Flera 
företag uppger emellertid att den främsta konkurrensen egentligen kommer från 
Tyskland, Danmark och de Baltiska staterna eftersom de är så oerhört mycket 
billigare på grund av de lägre skatterna.  
 
Enligt en importör är konkurrensen inte hårdare än i andra branscher och denne 
poängterar även att om man har funnits med länge i branschen så att man har ett 
etablerat kontaktnät runt om i världen, så är det enklare att hitta produkter som 
motsvarar Systembolagets offertförfrågningar. Är man däremot ny i branschen 
utan något kontaktnät så är det nog väldigt svårt, säger importören.  
 
Flera importörer anser dock att det är otroligt hård konkurrens för att få några av 
de 160 strategiska lanseringar som Systembolaget söker två gånger om året, 
speciellt eftersom alla importörer som finns kan svara på Systembolagets 
offerter. 
 
”De lanseringarna är det en mördande konkurrens om att få, och egentligen det enda sättet 
du kan få dem på, det är att erbjuda en riktigt, riktigt högkvalitativ produkt till ett riktigt, 
riktigt lågt pris.”  
 
Å andra sidan, menar en importör, när man väl har fått in en produkt på 
Systembolaget så behöver man inte jobba så hårt längre.  
 
”Samtidigt kan man ju säga det att har du redan en produkt på Systembolaget så säljer du 
bra. Om inte den börjar gå dåligt så är det ju ganska lugnt och du kan ju inte bli av med den 
så länge som inte folk slutar köpa den. I den aspekten så är det ju inte så stor konkurrens på 
monopolet.”  
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Importören anser också att det är enkelt att bara ha en kund att arbeta med och 
att dessutom veta att det verkligen är kvalitet och pris man konkurrerar med på 
grund av konkurrensneutraliteten.  
 
”Vi kan se fördelar och nackdelar. Det är väldigt svårt att påverka Systembolaget och det är 
svårt att få in produkter och så vidare men när man väl får in produkter på Systembolaget är 
det guld för en importör. För då behöver man inte göra så mycket mer.”  
 
Dessutom är det praktiskt att bara sälja till en aktör då detta även förenklar 
distributionen, säger importören. En stor mängd av det som levereras till 
Systembolaget levereras till deras centrallager, medan handel med restauranger 
kräver många små leveranser till många små enheter.  
 
Det positiva med Systembolaget, enligt en importör, är att det är rättvist på så 
sätt att deras prissättningssystem är helt transparent och att de behandlar alla 
importörer lika. En importör upplever dock att Systembolagets inköpsprocess 
inte gynnar stora varumärken och säger att företaget anser att Systembolaget 
snarare söker efter specialprodukter för den svenska marknaden. Samtidigt anser 
importören att det inte drabbar dem speciellt hårt då de har en stor vana att 
arbeta mot Systembolaget. Nackdelen är att importören ibland finner att denne 
förlorar en listning mot en producent som importören vet inte är kapabel att 
klara av de leveranskrav som krävs för att arbeta med Systembolaget. I det 
hänseendet är det synd att Systembolaget inte tar mer hänsyn till det 
kommersiella perspektivet att kunna garantera kontinuitet, kvalitet och pris. 
Detta tolkar vi som att företaget anser att det inte är rättvis konkurrens. 
 
En annan importör menar att Systembolagets inköpsprocess är ”planekonomisk, 
ganska rigid och att de kanske då har en rätt paranoid inställning till neutralitetskravet som 
EU då har på monopolet”. Importören nämner det finska monopolet Alko, som en 
aktör med långt mer pragmatisk inställning då de gör betydligt fler spontana 
inköp samt tar stor hänsyn till varumärken. En importör i Finland kan även köpa 
en lansering av Alko, men om produkten sedan inte klarar försäljningskraven så 
blir den avlistad och importören förlorar pengarna, säger importören. Denne 
menar att Systembolagets uppdrag är att vara en ställföreträdande fri marknad 
och att en sådan då bör efterliknas på liknande sätt som man har gjort i Finland 
istället för att driva neutralitetspolitik. 
 
På restaurangsidan anses det allmänt vara ännu större konkurrens. 
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”För att få de större kunderna - de kan vara kedjekunder eller hotell eller restaurangkedjor 
eller något sådant där - så slåss ju importörerna med näbbar och klor och erbjuder i stort 
sätt vad som helst för att få de där kunderna så det är väldigt, väldigt hård konkurrens.” 
 
En annan importör bekräftar att det främst är en hård konkurrens på 
restaurangnivå. Dessutom, när det gäller försäljning till restauranger och 
grossister så måste man ha ”en säljstyrka som är ute och jobbar på fältet, och många 
importörer idag kanske sitter som enmansföretag och de har inga resurser att vara ute och 
jobba på restaurangmarknaden på samma sätt”, säger en importör. Problemet idag, 
säger samme importör, är att det finns ett överflöd av viner på den svenska 
marknaden som inte går att sälja till Systembolaget. Dessa dumpas på 
restaurang- och grossistsidan och gör att priskonkurrensen på marknaden blir 
väldigt tuff. 
 
En importör upplever att det är lite mindre konkurrensutsatt att arbeta med 
grossistledet. Importören anser att detta kan bero på att inte lika många 
importörer jobbar med grossister. En del importörer jobbar enbart med 
Systembolaget och en del andra säljer direkt till restauranger. 
 
En annan importör säger att det är nödvändigt att jobba med sina varumärken för 
att de ska sälja bra på Systembolaget, vilket innebär att man måste visa 
produkten på restaurang så att folk känner igen den. Eftersom det inte går att 
påverka Systembolaget eller göra reklam för olika produkter så blir 
restaurangsidan en viktig del av marknaden trots att den är så liten, menar en 
annan importör. Denne säger vidare att det är på restauranger och på krogen som 
konsumenten ser olika varumärken. Importören menar dessutom att även 
producenterna ser restaurangförsäljning som en viktig del av marknaden då 
denna innebär marknadsföring av varumärken. När konsumenten sedan går till 
Systembolaget köper han de varumärken som han redan har prövat på krogen. 
Det är även viktigt att arbeta med traditionell marknadsföring som till exempel 
annonsering, säger en importör. Detta är emellertid enbart möjligt för vin och öl 
då det är olagligt att göra reklam för sprit. 
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5.2.3 Importörernas förväntningar om en avreglering 
 
De flesta importörer tycker att det är svårt att uttala sig om eller när det skulle 
kunna bli en avreglering. De har länge trott att det ska bli en avreglering inom 
kort, men den kommer inte. 
 
”1994-95 när vi gick med i EU så sa jag att 2003 kommer monopolet att ha upphört. 2003 har 
kommit och försvunnit... ...Och 1998 så sa jag 2008”, säger en importör. 
 
En annan importör säger att det står och väger mellan en avreglering eller inte. 
Problemen med Systembolagets muthärvor pekar åt ena hållet men å andra sidan 
tror importören att Systembolaget har ett större stöd av EU än vad de flesta tror. 
Denne importör får medhåll från en annan importör som säger: 
 
”Tydligen har den svenska regeringen en väldigt stark ställning för de alkoholpolitiska 
frågorna eftersom man hela tiden lyckas få undantag för att det ska finnas ett monopol i 
Sverige. Däremot så tror jag att det har väl aldrig varit så illa ute som det är just nu, med 
tanke på att det är en så liten andel som säljs via Systembolaget så man kan inte riktigt 
använda alkoholpolitiska argument längre. Om man kontrollerar mindre än hälften av allting 
som konsumeras i Sverige så har man ju inte kontroll längre.” 
 
Ytterligare en importör håller med om att det finns en bedövande politisk 
majoritet för Systembolagets bevarande i riksdagen men dock inte bland folket. 
Dessutom anser en importör att mutskandalerna inom och runt Systembolaget 
visar på att de inte har varit konkurrensneutrala då importörer har kunnat köpa 
sig fördelar. 
 
”Det borde också leda till att man från EU:s sida ser mer kritiskt på det här undantaget.”  
 
Vad som krävs för att Sverige ska genomföra en avreglering är just ”någon typ av 
maktspråk från EU”, hävdar en importör. 
 
Av denna anledning säger samme importör att om EU skulle kräva en 
avreglering i år så skulle det ta minst två, tre år till av överklagande innan en 
avreglering blir aktuell. Trots detta anser denne importör att vi kommer att se de 
första tecknen på en avreglering inom fem år. En annan importör säger att i 
princip så kan monopolet försvinna nästa år och i princip kan det vara kvar i tio 
år till. Importören säger även att det finns olika faktorer som talar för 



Vad händer efter en avreglering? 
- En studie av den svenska detaljhandelsmarknaden för alkohol 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

69

Systembolaget och andra som talar emot och uppger samma orsak som ovan 
som en faktor som talar emot Systembolaget: att svenskarna idag inte köper sina 
produkter på Systembolaget. Trots att många svenskar handlar i Tyskland och 
Danmark så har Systembolaget fortfarande ett starkt stöd hos den svenska 
befolkningen, uppger importören, och tillägger att svenskarna handlar kluvet i 
frågan då de hellre gör sina inköp utomlands men ändå tycker att Systembolaget 
är bra. Slutligen säger importören att denne inte tycker att det finns några tydliga 
tecken på när en avreglering kommer att ske. En annan importör säger att den 
allmänna gissningen ligger på 10 år men själv tror importören att den kommer 
att ske tidigare än så och gissar på 3-4 år. Ytterligare en annan importör säger att 
det inte kommer att ske en avreglering inom den närmsta femårsperioden. 
 
En av importörerna tror att Systembolagets vara eller icke vara helt beror på om 
det blir en skattesänkning på alkohol eller inte. En skattesänkning skulle sänka 
prisnivån i Sverige till den aktuella prisnivån i Danmark. Priserna kommer dock 
fortfarande att vara mycket lägre i exempelvis Tyskland och de baltiska 
staterna196. I och med de baltiska staternas inträde i EU samt skattesänkningar i 
olika länder så har svenskarna hittat sätt att få hem öl, vin och sprit utan att gå 
via Systembolaget, tror importören. Enligt Arnberg197 kommer det att krävas en 
högre skattesänkning ju längre tiden går eftersom konsumenterna vänjer sig vid 
sina inköpskanaler. Importören säger att om det inte blir en skattesänkning så 
kommer inte Systembolaget att kunna finnas kvar i och med att de då kommer 
att ha en så liten marknadsdel att det inte längre går att försvara monopolet med 
dess sociala ansvar och begränsade öppettider. I så fall tror importören att en 
avreglering kommer att ske inom tre till fem år. Om det däremot blir en 
skattesänkning så tror importören att Systembolaget får möjlighet att vara kvar 
tio år till som monopolist. Samme importör säger att det skulle behövas en 
skattesänkning på minst 50 % på sprit för att Systembolaget skulle ha en chans 
att ta igen de förlorade marknadsandelarna.  
 
En annan importör tror emellertid att Systembolaget redan är utdömt. Om 
politikerna snabbt hade fattat ett beslut om en skattesänkning på alkohol då den 
svenska försäljningen av alkohol började sjunka drastiskt i och med EU-inträdet 
och sänkta införselkvoter så hade svenskarna inte hunnit etablera sina sätt att få 
tag på alkohol. Nu är det nästan för sent att reparera skadan eftersom en 
sänkning ändå inte skulle bli till samma nivå som i Estland eller Tyskland och 
då skulle en skattesänkning inte ha någon större funktion, säger en importör. Om 
                                                 
196 Arnberg, 2004 
197 Arnberg, 2004 
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en skattesänkning hade kommit kvickt skulle Systembolaget kanske ha haft kvar 
en del av den försäljning som de ändå har tappat.  
 
Handelns utredningsinstitut198 har undersökt om en skattesänkning av 
punktskatten med 40 % skulle vara tillräcklig för att få svenskarna att återvända 
till Systembolaget. Detta kan beräknas med hjälp av priskänsligheten hos 
svenskarna, vilken går att finna genom att granska tidigare reaktioner på 
prisförändringar. Vi har emellertid haft endast få prisförändringar i Sverige, 
varför det är svårt att bestämma en pålitlig priselasticitet för alkoholdrycker. 
Resultatet av undersökningen är att det inte skulle räcka med att sänka 
spritskatten med 40 % men att en sänkning omfattande även öl och vin skulle få 
genomslag. 
 
Hur kommer en avreglering att se ut? 
En importör säger att denne personligen anser att om det blir en avreglering så 
kommer den att handla om någon form av licens till specialbutiker. Importören 
tror inte heller att försäljningen kommer att släppas helt för dagligvaruhandeln, 
vilket skulle vara ”alldeles för mycket stick i stäv med svensk alkoholpolitik”. Personligen 
tror samme importör att licenskraven kommer vara mycket höga och att 
dagligvaruhandeln inte kommer att kunna leva upp till dem eftersom de idag har 
svårt att visa att de kan kontrollera åldern på dem som vill köpa klass 2 öl. 
Istället skulle delikatessbutiker och specialbutiker som vill sälja vin och öl 
tillsammans med andra varor kunna leva upp till licenskravet. En annan 
importör anser dock att om avregleringen bara kommer gälla specialistkedjor så 
kommer detaljhandeln att lösa det ändå och ”typ bygga en liten barack utanför ICA 
Maxi och driva det under samma huvudoperatör, som en separat enhet”.  
 
Avregleringen skulle även kunna bli partiell anser flera importörer och menar att 
man till exempel skulle kunna få sälja vin och öl medan starksprit måste 
hanteras av specialbutiker. En av importörerna påpekar dock att det inte ser ut så 
någon annanstans i EU, även om importören sedan tillägger att 
dagligvaruhandelns representanter inte alls är främmande för en sådan lösning 
eftersom de inte har någon stark önskan att få sälja starksprit. En importör är 
dock helt säker på att detaljhandeln kommer att få sälja alkoholdrycker vid en 
avreglering eftersom påtryckningen från Bryssel är så stor. Importören håller 
emellertid med om att det kan hända att sprit förblir en monopolprodukt. En 
annan importör anser å andra sidan att ”släpper de så släpper de” och menar att blir 

                                                 
198 Arnberg, 2004 
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det en avreglering så kommer den omfatta både dagligvaruhandeln och alla 
alkoholdrycker. En allmän uppfattning är att det kommer att krävas licens för att 
få sälja alkoholdrycker, även om åsikterna går isär vad gäller dagligvaruhandeln.   
 
Förutom dagligvaruhandelskedjorna så tror en importör att även licensierade 
vinbutiker kommer att få sälja alkohol mot att de betalar en liten licensavgift. 
Dessa specialiserade vinbutiker skulle bättre motsvara vad svenska konsumenter 
är vana vid idag från Systembolaget. De skulle ha bättre kvalitet till ett skapligt 
pris, men de skulle hitta sin egen nisch och lägga sig i medel och över i pris för 
att attrahera kunder som vill ha lite bättre viner och kvalitetsviner och som inte 
vill köpa de billiga vinerna i matbutikerna. Importören tror att det kan finnas en 
marknad för sådana butiker. Dessa skulle dock mestadels ligga i storstäderna, 
anser flera importörer. En importör tror även att de skulle ligga i populära 
turistområden som Skåne, Öland och Gotland. 
 
Även en annan importör är övertygad om att det kommer att växa fram 
specialbutiker. Majoriteten av importörerna tror emellertid att marknaden 
kommer att domineras av de stora dagligvaruhandelskedjorna och en av 
importörerna tar ett exempel i England där marknaden har förändrats radikal 
över en femtonårsperiod sedan supermarket- och hypermarketbutikerna började 
bredda sitt sortiment. Då stod specialistkedjorna för 70 % av försäljningen. Idag 
står dagligvaruhandeln för 80 % av försäljningen. Emellertid tar en importör den 
engelska marknaden som exempel på en marknad där det finns en kombination 
av specialistbutiker och större livsmedelskedjor. En annan importör nämner att 
den engelska supermarketkedjan Tesco har ett bredare utbud av vin än vad en 
normal Systembolagbutik har, och sätter detta i motsats till andra länder där 
dagligvaruhandelskedjorna har väldigt smala sortiment. En av importörerna 
tillägger att det inte är säkert att Sverige kommer att utvecklas som England, 
men att man även i Sverige kan se en utveckling där specialistkedjornas 
betydelse minskar och stormarknaderna ökar. 
 
”Det är ju ’convenience’, folk har mindre tid idag, vi handlar allt på samma ställe, det sker 
impulsköp och så vidare.”  
 
Dock anser flera importörer att de flesta livsmedelsbutikerna enbart skulle ha ett 
bassortiment av alkoholprodukter, även om några butiker skulle vara 
intresserade av att ha ett lite större utbud. Importören tillägger att detta 
antagligen kommer att styras centralt i kombination med att butikscheferna 
själva bestämmer. Antagligen kommer livsmedelskedjorna även att börja handla 
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med egna varumärken, anser en importör. Specialbutikerna skulle enbart ha en 
relativt liten del av marknaden, om än en viktig del för finare viner, och skulle 
mest finnas i storstadsområden där det finns en marknad för finare och dyrare 
viner. Dessa butiker skulle även ha en ganska viktig betydelse i sitt närområde. 
Samtidigt tror denne importör att specialistkedjorna skulle få en ganska stor 
betydelse för importörerna i och med att de skulle ha ett utbud med lite högre 
kvalitet där vissa av de produkter som idag säljs på Systembolaget skulle passa 
bättre in än på till exempel stormarknader och supermarketbutiker. 
 
Enligt en importör skulle det dock vara för tufft att bara sälja till enskilda små 
specialbutiker och om marknaden mest skulle bestå av sådana, vilket denne 
importör tror, så skulle det bli tufft att agera som importör. Flera importörer kan 
tänka sig att de kommer att jobba med grossister eftersom det är så det fungerar 
idag på restaurangsidan, där det finns grossister som ICA MENY, Servera och 
Martin Olsson. Dessa säljer redan stora volymer på restaurangsidan eftersom 
den är så fragmenterad att det är svårt för importörerna att sälja direkt, och ”om 
de redan levererar till den lilla restaurangen kan de lika gärna leverera till den lilla butiken 
som ligger bredvid”. Redan idag säljer många importörer till grossister och vissa 
arbetar enbart mot grossister. En annan importör tror att specialbutikerna skulle 
kunna ta över leveranserna till de restauranger som befinner sig i närområdet.  
 
Ett alternativ till butiksförsäljning skulle kunna vara Internethandel. Det säljs 
redan idag stora mängder alkohol via nätet, säger en importör och påpekar att 
det är uppenbart att det är möjligt. Däremot är det inte helt klart om det är lagligt 
eller inte. För närvarande behandlas två fall i Högsta Domstolen, uppger en 
importör och tillägger att vi antagligen kommer att få klarhet i detta inom ett 
halvår eftersom Högsta Domstolen har begärt förhandsinformation från 
Europadomstolen. En importör säger att utfallet av dessa mål kommer att bli 
avgörande. Flera importörer säger att det borde bli lagligt att sälja via Internet 
om detaljhandelsmonopolet avregleras. En importör avslöjar att företaget redan 
har lekt med tanken att driva näthandel men att deras bolagsjurist 
rekommenderat dem att avvakta. 
 
Konsekvenser för importörerna 
”Jag vet att när importmonopolet försvann 1995 så tyckte alla att det var en stor förändring, 
men det var bara en lite susning mot vad som kommer att ske om Systembolaget försvinner.”   
 
Dagligvaruhandelns dominans skulle naturligtvis få konsekvenser för 
importörerna. En importör talar om två olika möjliga scenarier. Det ena är en 



Vad händer efter en avreglering? 
- En studie av den svenska detaljhandelsmarknaden för alkohol 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

73

situation liknande den som finns i Danmark där det idag finns minst lika många 
importörer som i Sverige. Många har en egen butik och säljer några produkter 
till olika kedjor. Det är ett gytter där 80 % av importörerna står för 80 % av 
marknaden, menar importören. Det andra scenariot är det som finns i många 
andra europeiska länder med ett fåtal importörer som säljer till ett fåtal kedjor. 
Det kanske skulle finnas cirka 200 importörer men 20 % av importörerna skulle 
stå för 80 % av marknaden. Eftersom Danmark ligger så nära Sverige så skulle 
det kunna finnas en möjlighet att den svenska marknaden utvecklas åt det hållet 
vid en avreglering, men importören tror inte det. ”Vi är alldeles för rationella i 
Sverige. Alldeles för tråkiga”, säger importören och uttrycker sin personliga åsikt. 
En svensk marknad skulle antagligen vara funktionell och rationell, säger 
importören, vars personliga åsikt är att den svenska marknaden skulle följa 20-
80 regeln.  
 
Risken med en avreglering där dagligvaruhandeln får en betydande roll är enligt 
en importör att dagligvaruhandeln bara har ett fåtal stora spelare och att de 
därmed har resurser att helt enkelt hoppa över importörsledet och sköta all 
import själva. Så fungerar det idag i Danmark, där de stora 
dagligvaruhandelskedjorna hoppar över importörsledet och samarbetar direkt 
med producenten.  
 
”Det skulle ju vara jättefarligt för oss. Då skulle vi tappa den stora volymprocenten till 
direktförsäljning utan oss som mellanhand.”  
 
En annan importör tar också upp det danska exemplet och säger att i Danmark 
får importören ta hand om den svåra biten, men stora kontrakt går sedan ofta 
direkt mellan dagligvaruhandeln och producenten. Ibland kanske importören får 
en liten provisionsavräkning, säger importören. Flera importörer fruktar att de 
ledande dagligvaruhandelsjättarna kommer att sköta en stor del av importen 
själva, vilket skulle göra det svårt för importörerna att överleva. En importör 
anser dock att importören fortfarande kommer att ha en roll att spela genom att 
utföra ett marknadsarbete mot någon typ av ersättning, även om affären sedan 
görs direkt mellan butik och producent. 
 
En importör säger dock att om man har några stycken olika produkter som 
detaljhandeln vill ha ”så sitter man nog ganska säkert”. Däremot så är det inte så 
många importörer som kommer att ha sådana produkter eftersom detaljhandeln 
inte kommer att ha så stort utbud. Dessutom uttrycker en importör sina farhågor 
för att dagligvaruhandeln kommer att skapa sina egna varumärken. Har man då 
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inte produkter som dagligvaruhandeln måste ha så kommer det att bli väldigt 
svårt att överleva, säger importören. I så fall kan detaljhandeln köpa in 
produkten direkt från producenten till ett lägre pris. En risk är alltså också att de 
stora internationella varumärkena kommer att sälja direkt till dagligvaruhandeln 
och då skulle importörerna tappa vissa produktgrupper och vissa segment, säger 
en importör. En importör säger att det ”är en enormt stor fara egentligen, för då kanske 
inte vi har en attraktiv produktmix för dagligvarukedjorna”. Det är också möjligt att det 
kommer att kliva in fler producenter direkt på marknaden. Det finns redan vissa 
producenter som till exempel Miguel Torres och LVMH Moët Hennessy - Louis 
Vuitton koncernen som importerar och säljer sina egna produkter på den 
svenska marknaden.  
 
Några importörer tror dock inte att det kommer att komma in så många nya 
konkurrenter på marknaden i och med en avreglering. Det som skulle kunna 
hända, säger en importör, det är att utländska kedjor som till exempel Lidl och 
Carrefour etablerar sig och det skulle ju innebära högre konkurrens eftersom de 
då skulle importera sitt eget alkoholsortiment till Sverige. Även en annan 
importör uttrycker sina farhågor för nya livsmedelskedjor som skulle utgöra ny 
konkurrens genom att själva importera sitt alkoholsortiment. En importör säger 
att det visst kommer bli mer konkurrens, men samtidigt kommer marknaden att 
få en ganska kraftig tillväxt då denne är övertygad om att ökad tillgänglighet 
leder till ökad försäljning. Olofsson och Karlssons199 redovisar i sin studie att det 
även finns en risk att många stora internationella importfirmor skulle vilja 
etablera sig på den svenska marknaden och därmed slå ut flera av de redan 
existerande importföretagen på den svenska marknaden. 
 
En importör anser att en avreglering på kort sikt definitivt innebär nackdelar 
eftersom de inte kommer att få avsättning för alla sina produkter. Importören 
tror att detaljhandeln kommer att välja ut vissa starka varumärken både på vin-, 
sprit- och ölsidan och om man har sådana varumärken kan man få kontrakt med 
dagligvaruhandeln. Däremot kommer det att bli svårt att sälja resterande 
produkter och det kommer inte vara lika intressant att hitta bra viner till bra 
priser utan det blir viktigare att hitta tunga, internationellt kända varumärken. 
Pris och marknadsstöd kommer att bli viktigare än kvaliteten, säger importören. 
Om man inte har några viktiga märken så kommer man inte heller att vara 
speciellt intressant för dagligvaruhandeln, menar importören. 
 

                                                 
199 Olofsson och Karlsson, 2003 
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Flera importörer anser att det inom dagligvaruhandeln handlar om en helt annan 
konkurrens och att inte många importörer skulle överleva om de skulle sälja sina 
produkter till dagligvaruhandeln istället för till Systembolaget.  
 
”Titta på hur många leverantörer det finns av glass eller någonting sådant. Då är det inte 
många som klarar av att jobba mot så många.“  
 
En allmän åsikt bland importörerna är att importörsmarknaden därmed skulle 
konsolideras vid en avreglering och att småimportörerna skulle få det svårt att 
överleva. Importörerna skulle få mycket färre, men starkare konkurrenter.  
 
”Om inte monopolet fanns så skulle det aldrig vara så här många leverantörer på den här 
marknaden. De här små skulle aldrig kunna överleva för det går inte att komma bara med en 
eller två produkter.” 
 
Importörerna tror således att många importörer kommer att försvinna och många 
förväntar sig att bara de 10-15 största importörerna kommer att överleva. En 
importör tror att på spritsidan kommer de största aktörerna att vara de större 
producenter som finns i hela världen.  
 
En importör påpekar dock att det i Danmark, vars marknad är ungefär lika stor 
som den svenska, idag finns bortåt 1000 importörer fler än i Sverige, trots att 
den danska marknaden är en avreglerad marknad. Däremot är det bara ett tiotal 
av dessa importörer som är av betydande storlek medan mer än hälften är 
enmansföretag med någon typ av deltidsverksamhet. Därmed tror importören att 
det kommer att finnas kvar många små importörer i Sverige trots en avreglering, 
även om marknaden totalt sett kommer att domineras av några få stora 
importörsföretag. Flera andra importörer håller med om att det även kommer att 
finnas några små importörer som kommer att vara specialiserade på att sälja fina 
viner till restauranger eller till specialistbutiker, men deras marknadsandel 
kommer att vara ganska liten.  
 
Merparten av importörerna tippar även att marginalerna kommer att gå ner och 
att det då skulle krävas stora volymer för att överleva, vilket inte alla har.  
 
”Marginalerna kommer att pressas vid en avreglering eftersom dagligvaruhandeln är 
väsentligt mer drivna förhandlare än Systembolaget som ju egentligen inte förhandlar alls. 
Utan tvärtom offererar”, säger en annan importör.  
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Bara en importör tror att det kommer att finnas utrymme att höja priserna något, 
men att man å andra sidan kommer att börja jobba mer med rabatter så 
lönsamheten totalt sett kommer att vara densamma. 
 
Samtidigt är det klart att en avreglering innebär möjligheter, säger en importör. 
De som är aktiva och aggressiva på marknadsförsäljning kommer förmodligen 
att kunna göra ett bra jobb på sikt men importören tror att ”det kommer att blåsa 
ganska mycket innan allt har lagt sig”. 
 
En importör säger att sortimentet kommer att bli något mer koncentrerat vid en 
avreglering. Importören tror att mittensegmentet kommer att minska radikalt och 
att företag mer kommer att koncentrera sig på lågprisprodukter och bra 
varumärken. Importören tror dock att volymvarorna kommer att fortsätta att vara 
de mest lönsamma. Även en annan importör tror att lågprisprodukterna kommer 
att fortsätta att vara de mest lönsamma på grund av de stora volymerna, men 
denne importör tror att de kanske skulle bli tvungna att bredda sitt sortiment 
något vid en avreglering. 
 
Vad gäller lönsamheten anser en importör att det är svårt att veta vilken de 
lönsammaste kunderna kommer att vara eftersom det beror på mixen av pris och 
volym. 
 
”Det kan ju hända att Pressbyrån blir lönsammast för där får vi ut mest volymer, men det kan 
ju också hända att vinkällaren någonstans blir lönsammast för där får vi ut våra 
kvalitetsprodukter.”  
 
Vad gäller den lönsammaste produktgruppen så tror samme importör att det inte 
kommer bli någon större skillnad mot idag. Importören nämner dock att enligt 
erfarenhet från andra länder kan det bli så att vin blir en lockvara för 
detaljistledet, vilket skulle kunna påverka vissa importörer men inte andra, 
beroende på vilken policy importörsföretaget har vad gäller lockvaror. I vissa 
fall får detaljisten stå för dessa själv, vilket då inte påverkar importören.  
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5.2.4 Importörernas förberedelser inför en avreglering 
 
Förberedelserna inför en avreglering startade i många importföretag redan för tio 
år sedan, då importmonopolet släpptes. 
 
”Det har varit så mycket snack om det här så det är ju ganska naturligt att man hela tiden 
tänker på det.”  
 
En importör säger att företagets bas tidigare varit billigare volymprodukter för 
att kunna sälja stora volymer. Under senare år har företaget emellertid satsat mer 
och mer på en strategi som innebär en bred portfölj för att kunna vara en bra 
leverantör till alla olika typer av kunder. Därmed har företaget idag allt från 
väldigt billiga produkter till väldigt dyra inom både vin, sprit och öl. 
 
Ett företag uppger att de stegvis har förberett sig under flera års tid. I motsats till 
importören ovan har de försökt minska ned sortimentet och undviker alltför 
udda produkter. Istället försöker de satsa på varumärken som ska kunna växa 
och bli tunga märken. Det är också viktigt att arbeta med producenter som har 
stora volymer för att så småningom kunna tillgodose dagligvaruhandelns 
volymbehov. I och med att de har en del tunga varumärken som skulle kunna 
sälja bra inom dagligvaruhandeln så anser importören att företaget är bra rustat 
inför en avreglering. Olofsson och Karlsson200 fann vid sina intervjuer att några 
av respondenterna antydde att de idag genomför reklam för att ha 
konkurrensfördelar i form av starkare varumärken den dag monopolet 
försvinner.  
 
Även en annan importör understryker ytterligare vikten av att ha stora, starka 
varumärken som butikerna måste ha. Utan tunga varumärken kommer det att bli 
väldigt svårt, varnar importören, eftersom det finns en stor risk att de stora 
dagligvaruhandelskedjorna kommer att gå direkt till producenterna för att köpa 
olika produkter. Det gäller då att ha en så utarbetad distribution och ett så bra 
förhållande till producenterna att importören kan erbjuda tillräckligt bra priser 
för att dagligvaruhandelskedjorna ska tjäna på att köpa av importören. Har man 
dessutom ensamrätten på vissa kända varumärken som dagligvaruhandeln måste 
ha så blir de tvungna att arbeta med importören. På så sätt etableras en relation 
vilken kan leda till att det blir lättare att även sälja andra produkter till 

                                                 
200 Olofsson och Karlsson, 2003 
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dagligvaruhandelskedjan. Ett importföretag säger att de har förberett sig både 
genom att skaffa sig bra relationer med detaljhandeln och genom att utbyta 
erfarenheter med sina leverantörer. 
 
Ett annat importföretag anser att de inte är hotade av att detaljisterna kan börja 
handla direkt från producenterna då de själva står för produktionen av deras 
varumärken. I stället tror de att de skulle vara gynnade av en avreglering, 
tillsammans med några andra svenska och internationella importörer. De anser 
att de, samt flera andra företag har alla förutsättningar för att stärka sin position 
vid en avreglering. 
 
En annan importör menar att företaget är tillräckligt stort för att kunna överleva 
på en avreglerad marknad och säger att många av kanalerna skulle bli de samma 
som idag eftersom företaget redan säljer till alla stora grossister som i sin tur 
säljer till dagligvarubutikerna. Importören tror att om man har ett bra förhållande 
till grossisterna samt ett bra sortiment så har man en ganska stor chans att 
överleva. Flera andra importföretag påpekar också de vikten av bra relationer 
med grossisterna. En importör anser att de kommer att ha kvar sina kontakter 
med grossistsidan och både ha dem som kunder och som kontakter med 
livsmedelskedjorna. Ett importföretag har förberett sig genom att inte längre 
sälja direkt till restauranger, utan de säljer istället via olika grossister. De har 
även en försäljningschef som tidigare arbetat inom dagligvaruhandeln och som 
därmed vet hur den fungerar. Dessutom ser de över distributionssidan och 
försöker att använda de transportföretag som de kommer att kunna ha nytta av 
för distribution till dagligvaruhandeln. Djup kunskap i form av vana och 
organisering att hantera detaljhandeln har även ett annat importföretag. Genom 
att redan ha kontakt och distributionsnät till de ledande 
dagligvaruhandelskedjorna så anser denna importör att en avreglering skulle ge 
dem konkurrensfördelar gentemot de importörer som enbart är organiserade mot 
Systembolaget. 
 
Samma tillförsikt finner vi även hos ett annat importföretag som också anser att 
det är viktigt att redan jobba mot dagligvaruhandeln. Tack vare deras 
internationella koncern så gör de redan det. På så sätt är kontakterna med 
dagligvaruhandeln redan upparbetade och företaget anser sig förberett inför en 
avreglering. Dessutom säger importören att de är väl förberedda inom den 
internationella koncern de tillhör och att koncernen innebär en styrka i sig. Detta 
håller en annan importör med om och uppger att de har ett starkt företag i botten, 
från vilket de dels kan få kompetens från andra avreglerade marknader, dels 
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hjälp att investera i den struktur som kan behövas för att klara av att arbeta på en 
avreglerad marknad. Detta gör att företaget känner sig tillräckligt starkt för att 
klara av en avreglerad marknad. Å andra sidan är ett stort företag relativt 
trögrörligt, vilket kan vara en nackdel för att klara av de förändrade 
omständigheter som en avreglering för med sig, säger importören.  
 
Slutligen anser en importör att det är viktigt att ha en bra kapitalbas så att 
företaget kan klara av de första åren efter avregleringen eftersom importören 
inte tror att det kommer att gå att få snurr på verksamheten och få en rimlig 
avsättning direkt efter en avreglering. Det kommer att vara väldigt tufft de första 
åren, säger importören. 
 
Några företag har även förberett sig genom att studera olika marknader 
utomlands. Ett företag uppger att de har ”en mental förberedelse på ledningsnivå” 
som innebär att de har diskussioner med ägarna om detaljistledet på andra 
europeiska marknader som exempelvis Frankrike men även England, som är en 
marknad som liknar den svenska i och med att det är en icke vinproducerande 
marknad. 
 
Ett företag uppger att de inte har tagit något aktivt steg för att förbereda sig mer 
än att en eventuell avreglering finns ”lite grann i bakhuvudet”. 
 

5.2.5 Nödvändiga omställningar för importörerna 
 
Istället för att jobba mot cirka 400 Systembolagsbutiker där man egentligen bara 
jobbar med ett huvudkontor, kommer importörerna vid en avreglering att jobba 
mot 10 000 dagligvarubutiker, uppger en importör. Det kommer då att behövas 
en helt annan företagsorganisation.  
 
Även en annan importör uppger att en avreglering skulle innebära ett helt annat 
sätt att arbeta. En importör påpekar att enligt deras erfarenheter, som baserar sig 
på företagets internationella kompetens, så skulle det krävas ett mer aktivt 
säljarbete mot butikerna än vad som krävs idag, då importören jobbar med 426 
detaljistbutiker som de inte får bearbeta. Importören tror att alkoholförsäljningen 
i en lång förlängning skulle kunna fungera på samma sätt som till exempel 
försäljningen av kaviartuber. Med detta menar importören att en del butiker 
kommer exempelvis att tillåta att importören gör sin egen uppskyltning. Till 
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detta behövs en säljorganisation. Importören tillägger att de kommer att titta på 
sina systerföretag utomlands för att lägga upp en försäljningsorganisation.  
 
Dessutom kommer marknadsföringsarbetet att bli väldigt mycket annorlunda 
mot idag i och med att en avreglering skulle göra det möjligt att arbeta mycket 
mer med förpackningar, skyltstöd, erbjudanden, kampanjer och extrapriser om 
man nu skulle vilja det. Flera andra importföretag instämmer och tillägger att det 
kommer bli möjligt att påverka placeringen av produkterna, ha reklammaterial i 
butiken samt butikspersonal som rekommenderar ett visst märke. I och med 
detta anser en importör att en avreglering skulle innebära alla möjligheter för 
företaget.  
 
”Vi kan ju synas i butik, vi har möjlighet att påverka hur vi syns i butik, vi har möjlighet att 
göra kampanjprodukter, vi har möjlighet att göra julklappsförpackningar. Det finns så 
mycket att göra som inte går att göra idag.”  
 
Merparten av importörerna påpekar att nackdelen med en avreglering är att 
arbetet skulle bli mycket mera personalintensivt i och med att man skulle behöva 
utvidga säljkåren. Kostnaderna för bearbetningen av detaljistledet skulle således 
fördyras. För flera importörsföretag är denna form av säljarbete helt nytt och 
kommer att kräva en mycket större försäljningsorganisation. Marginalerna 
kommer att utsättas för en enorm prispress, uppger en importör. Detta bekräftas 
av Olofsson och Karlsson201 som fann i sin studie att det på en avreglerad 
marknad skulle behövas en säljkår som kan arbeta för att sälja in produkterna i 
butikerna, vilket skulle leda till att många företag skulle få det svårt att överleva 
då de saknar personalstyrka och de finansiella medlen för att skapa en sådan. För 
de företag som har möjlighet att överleva skulle detta innebära ett behov av att 
noga avväga marknadsföringsinsatserna, säger en importör. Idag är 
restaurangbranschen viktig, uppger en importör, och det kommer den 
naturligtvis att fortsätta vara, men det kommer att bli en tydligare avvägning av 
var marknadsföringsinsatserna investeras. Detta bekräftas av en annan importör 
som anser att även om dagligvaruhandeln kommer att utgöra de viktigaste 
kunderna så kommer det även fortsättningsvis att vara oerhört viktigt att bygga 
sina varumärken på restaurangerna så att produkterna sedan säljs i butik.  
 
En importör tror att de på grund av den hårdnande konkurrensen skulle behöva 
bli lite större, men denne tror samtidigt att de skulle ha möjlighet att bli ännu lite 

                                                 
201 Olofsson och Karlsson, 2003 
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större då många av de små importörerna skulle försvinna från marknaden. En 
importör tror inte att det är nödvändigt att köpa upp andra företag för att växa 
och bli större. Eftersom varumärken i de flesta fall ägs av producenten, som 
själv väljer vilken importör som ska representera deras produkter i ett land, så 
finns det inte mycket substans i importföretagen. Därför är det ingen idé att köpa 
en annan leverantör. Istället anser importören att det går att göra 
överenskommelser med producenten. Åtminstone vad gäller små importörer. 
Samme importör tror inte heller att småföretag kommer att kunna växa sig stora 
genom sammanslagningar om de inte blivit större i nuläget. Istället kommer de 
att slås ut.  
 
Däremot skulle det vara möjligt med konsolidering och sammanslagningar 
mellanstora företag emellan, anser importören. En annan importör säger att 
sammanslagningarna redan har börjat och att de kommer att pågå kontinuerligt 
precis som inom alla andra branscher. Enligt Olofsson och Karlsson202 skulle 
många importfirmor bli tvungna att gå samman med andra och konsolidera sig 
för att överleva. En importör föreslår att ett sätt att bli en viktigare spelare kan 
vara att gå ihop med ett företag inom livsmedelsdistributionen, eller en 
livsmedelsimportör. En annan importör tror att vi kommer att få se många 
aktörer slå sig samman för att försöka överleva på den nya marknaden. Inte så 
mycket importörer och importörer eftersom det är svårt att matcha olika 
sortiment. Importören menar att sortimentet är väldigt personligt och att det 
därför kan vara svårt för olika importörer att gå samman. Däremot kan vi få se 
vertikala sammanslagningar. Ett annat sätt, i stället för att slå sig samman med 
andra, är att själv utvidga sig över landsgränserna, anser ett företag. 
 
En allmän åsikt bland importörerna är att det inte kommer att bli aktuellt att 
öppna egna butiker. En importör säger att tanken har föresvävat dem men lägger 
till att det inte är deras huvudscenario då det kräver ett relativt antal stora butiker 
vilket innebär en väldigt stor investering. En importör säger att ”det går lite väl 
mycket utanför det vi sysslar med. Det skulle kräva en helt annan typ av kompetens mot vad vi 
har idag i alla fall”. Ett par importörer anser att antingen är man grossist eller 
detaljist. Om man har en egen butikskedja kan man ju inte sälja till någon annan 
för då konkurrerar man med sina egna kunder. Därmed är det inte aktuellt att 
starta egna butiker. 
 

                                                 
202 Olofsson och Karlsson, 2003 
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 ”Om du öppnar egna butiker och de går bra, då stjäl man ju marknadsandelar av de andra 
som man ska sälja till och då är man nog inte en leverantör som de så gärna vill köpa ifrån.” 
 
Ett fåtal företag anser att de i dagsläget inte ser någon orsak att alls behöva 
förändra det sätt de arbetar på idag om det blev en avreglering. En importör 
säger dock att om det blev en avreglering så skulle de naturligtvis se över sitt 
arbetssätt. Idag arbetar de med ett kort långsiktigt perspektiv eftersom externa 
faktorer såsom alkoholskatter, eventuella avregleringar, gränshandel och 
Internetförsäljning påverkar företaget och gör att det finns alltför många 
frågetecken om framtiden för att ha ett långsiktigt perspektiv på tre till fem år 
som företaget förut hade. Idag är det inte relevant att jobba med ett så långsiktigt 
perspektiv, säger importören och meddelar att idag tar företaget ett år i taget och 
har endast en vision som sträcker sig flera år framåt.  
 

5.3 Grossistmarknaden 
 
De tre största grossisterna idag är ICA MENY, Servera och Martin Olsson. 
Utöver dessa finns det många lokala grossister. ICA MENY är som vi nämnde 
tidigare ett helägt dotterbolag till ICA Sverige AB. ICA MENY arbetar mot 
restaurang och storkök där den privata restaurangmarknaden utgör en del och 
offentlig upphandling en annan. De arbetar även mot minilivsbutiker såsom 7-
Eleven och Pressbyrån. Alkoholverksamhet finns dock bara mot hotell och 
restauranger. Deras konkurrenter utgörs av direktleverantörer, bryggerier och 
grossister.  
 
När Sverige gick med i EU 1995 så trodde ICA MENY att det skulle bli en 
avreglering även av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkohol. ICA 
MENY förberedde sig då för att ha egna produkter som sedan skulle kunna 
säljas i butik. När avregleringen sedan inte kom så upphörde ICA MENY med 
importen av alkohol, då det var alltför krävande att agera både som importör och 
som grossist. Idag importerar ICA MENY bara några enstaka alkoholprodukter 
på egen hand. Resten köps in från existerande importörer. Trots att ICA MENY 
inte har någon egen import så anser ICA MENY att deras kunskap om 
inköpskällor, sortiment och kvalitet skulle kunna vara alla ICA butiker till gagns 
om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker avreglerades. Vår respondent på 
ICA MENY uppger att hon idag inte har någon kontakt med ICA alls, men att 
ICA MENY tycker att det vore intressant både för ICA MENY och för ICA att 
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redan idag ta upp en diskussion om vad ICA MENY och ICA skulle kunna göra 
tillsammans vid en avreglering. 
 
ICA MENY anser att en avreglering inte skulle få en stor inverkan på företaget 
om det inte innebär att de kommer att hjälpa ICA att hitta inköpskanaler. Om 
detta skulle vara fallet så menar ICA MENY att det skulle bli nödvändigt att ta 
upp importen igen. ICA MENY handlar idag knappt med några producenter alls 
men anser att det skulle vara en fördel att göra det om det blev en avreglering, 
då detta avlägsnar ett förhandlingsled. De tror även att det är viktigt att själva 
arbeta med några producenter för att ha produkter som bara finns i det egna 
sortimentet. Enligt ICA MENY skulle det inte gå att sänka priserna så mycket 
vid en avreglering, men däremot skulle det gå att hitta billigare produkter som 
Systembolaget har valt att inte ta in. Många av de övriga grossisterna skulle 
dock inte påverkas så mycket av en avreglering, då de enbart säljer till 
restauranger, uppger ICA MENY. ICA MENY menar emellertid att de skulle 
kunna börja sälja alkoholdrycker till små närlivsbutiker om det blev en 
avreglering. 
 
Den inverkan som en avreglering dock skulle ha på grossisterna skulle enligt 
ICA MENY vara att de bättre skulle kunna styra sina restaurangkunder än vad 
de kan idag, då importörerna har ett starkt inflytande på restaurangernas inköp. 
ICA MENY anser att det idag är importörerna som bestämmer vilket sortiment 
en grossist måste ha, eftersom det är de som marknadsför produkterna mot 
restaurangerna. Restaurangerna är dessutom nästan den enda plats där det går att 
marknadsföra sina produkter, säger ICA MENY. De flesta kunder vet därmed 
redan vad de vill ha när de beställer. Det är därför nödvändigt att ha ett brett 
utbud för att kunna vara alla kunder till lags. ICA MENY anser att om det blev 
en avreglering så skulle importörerna satsa på att bearbeta de nya kunderna som 
skulle finnas inom dagligvaruhandeln, vilket skulle leda till att restaurangerna 
fick mindre uppmärksamhet.  
 
Detta skulle även innebära att ICA MENY skulle kunna minska sitt sortiment 
något samt ha en större inverkan på sin prissättning. Idag styrs denna av 
Systembolagets priser då kunderna har möjlighet att titta i Systembolagets 
katalog och jämföra dessa med grossistpriserna. ICA MENY håller dessutom 
med många importörer om att mittensegmentet kommer att förlora i betydelse 
och att de därför kommer att ha ett mindre sådant. Lågprisprodukterna är de som 
går allra bäst, anser ICA MENY. Det är också viktigt att ha kända varumärken 
då många kunder vill ha dessa, menar ICA MENY. 
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5.4 Systembolagets framtid 
 
Majoriteten av de företag som vi har talat med är överens om att Systembolaget 
kommer att leva kvar i någon form, även om en del tror att monopolet successivt 
kommer att försvinna. En importör tror även att Systembolaget kommer att 
fortsätta att vara en nyckelkund samt den fortsatt mest lönsamma kunden. 
Många tror även att Systembolaget kommer att bli kvar i statlig regi, precis som 
Vin&Sprit men att marknaden kommer att öppnas för andra spelare. Detta 
kräver emellertid att lönsamhetskravet på Systembolaget skärps och en av 
importörerna tror att det blir omöjligt att upprätthålla det butiksnät som de har 
idag.  
 
Av de importörer som menar att Systembolaget kommer att finnas kvar hoppas 
en att Systembolaget i så fall säljs av den svenska staten och blir ett privat 
företag. Importören påpekar emellertid att detta inte har hänt med Vin&Sprit, 
vilket fortfarande är statsägt. Ett par importörer tror dock att det kanske säljs till 
någon som kan driva kedjan i privat regi, eller att det köps upp av något annat 
företag som möjligtvis säljer av valda delar. Dessa skulle då kunna utgöra nya 
butiksnät. En annan importör tror att Systembolaget kommer att fortsätta att 
verka som vilken part som helst även om de kommer att få mycket lägre 
marknadsandel.  
 
”Det är ju inte lönsamt att sälja det i hela landet som Systembolaget gör, men i större städer 
och så där är de ju otroligt starka. De har ju fina butiker, de har en jättebra organisation och 
administration och allting bakåt så det skulle ju vara synd att bara kasta bort det.” 
 
ICA tror att Systembolaget kan bli framtidens vinbutik, även om de troligtvis 
kommer bli tvungna att minska sina lokalytor och även många 
försäljningsställen. På många orter kommer Systembolaget antagligen att 
utkonkurreras. En importör tror att Systembolaget inom en överskådlig framtid 
kommer att bli en specialistkedja av någon form, men att de kommer att bli 
tvingade att lägga ner tre fjärdedelar av sina butiker och lägga stort fokus på de 
lönsammaste. Samme importör tillägger att Systembolaget har ett ganska starkt 
varumärke som de kan ha nytta av som vin- och spritspecialist. 
 
Redan nu har Systembolaget förändrat sin strategi för att hantera de sjunkande 
försäljningssiffrorna. Detta har gjorts genom att öka öppethållandet på kvällar 
och lördagar, modernisera butikerna, införa självtagningsbutiker samt minska 
lokalytorna. På sätt och vis fungerar Systembolaget försäljning nästan redan nu 
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som försäljningen av alkoholdrycker skulle fungera hos dagligvaruhandeln, 
förutom att de inte har öppet på söndagar. Systembolaget har även under de 
senaste åren utvecklat sin förmåga att anpassa sig till kunden. De flyttar nu sina 
butiker från centrala lägen för att placera sig nära livsmedelsbutiker och 
stormarknader. Ofta blir de hyresgäster hos olika stormarknader. Detta kan vara 
för att gardera sig inför eventuellt kommande förändringar. Systembolaget 
hävdar att detta inte är ett steg i förberedelserna inför en avreglering, men en 
importör säger att denne inte tror på detta utan är fullständigt övertygad om att 
även Systembolaget tror att det kommer att bli en avreglering. De kommer dock 
inte att erkänna det för någon. 
 
Det finns de som anser att det kan bli svårt för Systembolaget att klara sig. En 
importör tror att Systembolaget skulle förlora väldigt stora volymer av till 
exempel öl till dagligvaruhandeln och att det då skulle vara väldigt svårt att ha 
kvar alla butiker. Flera importörer håller med om detta. Systembolaget tjänar 
idag mycket pengar på stora volymer av starköl och billiga viner. Om 
Systembolaget tappar denna försäljning så kommer de inte ha råd att fortsätta 
som de gör idag, anser en importör. Detta är även ICA MENYs åsikt. En 
importör samt ICA MENY tror att de kanske skulle kunna ha kvar några 
specialbutiker, men det kommer de inte att tjäna mycket pengar på. Importören 
säger även att eftersom Systembolagets uppdrag är det sociala ansvaret, 
begränsade öppettider och att inte sälja till minderåriga och om man ändå kan 
handla alkohol i matbutikerna då finns det inget motiv till att finnas kvar. ICA 
MENY tror att Systembolaget kommer att ersättas med redan etablerade 
europeiska vin- och spritkedjor. 
 
En importör tycker dock att Systembolaget ”har fått mycket skit som de inte förtjänar 
för att det är faktiskt en ganska bra organisation”. De väljer ut bra produkter till de 
svenska konsumenterna, tycker importören, och påpekar att det ofta glöms bort. 
Importören menar även att många tror att det kommer bli bättre om det blir en 
avreglering, men det tror inte importören som säger att det visserligen är möjligt 
att det blir något billigare men att kvaliteten kommer att sjunka betydligt. 
Dessutom tycker importören att företaget har bra relationer med Systembolaget 
och anser att Systembolaget inte har det lätt då de vet att alla vill sälja till dem 
och så fort de nekar ett vin så får de klagomål. 
 
 ”Det finns ingen inköpsorganisation i världen som kan ta emot allt som alla vill sälja, det går 
bara inte.”  
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Importören tycker dessutom att Systembolaget sköter sitt jobb bra med den 
inköpsprocess som de har. 
 
En importör menar att Systembolagets inköpsprocess är bra för konsumenten 
eftersom Systembolaget genom den kan lansera ”riktigt bra viner till riktigt bra 
priser”. Samme importör menar dock att Systembolagets expertpanel kanske inte 
alltid vet vad konsumenten efterfrågar.  
 
”Det är ju expertpaneler som sitter på Systembolaget och som avgör vad som är riktigt bra 
kvalitet och det jag upplever är att det inte alltid är samma sak som den vanliga konsumenten 
kanske upplever som riktigt bra kvalitet. Ibland kanske man ser lite för mycket till vad 
experter tycker och glömmer bort lite vad konsumenterna efterfrågar.”  
 
Dock lägger importören till att denne egentligen tror att konsumenterna är 
ganska nöjda med Systembolagets utbud.  
 
Systembolaget anses även besitta ett stort kunnande, ha kundförtroende och 
konsumenterna är för det mesta nöjda med deras produkter.   
 
”Åker du till Systembolaget och köper vin så vet du att du får ett vin som smakar bra.”203 
 
Systembolaget anses såldes ha en fördel i och med deras kompetens om 
produkterna. En importör menar att detaljisterna antagligen kommer att möta 
svårigheter att få tag på kunnigt folk. Dessutom är Systembolaget överlägsna 
vad gäller antalet artiklar. 
 
”Åk till Frankrike! Där går det inte att köpa australiensiska, chilenska viner eller 
amerikanska viner. Det finns franska, punkt. För de är sig själva närmast. Så där är vi ju lite 
unika i Sverige, och det måste ju vi framtida detaljhandlare anamma och satsa på”.204 
 
En importör säger även att ”Utlänningar som kommer hit är fascinerade över att hitta 
viner från hela världen”. 
 
De finns dock en importör som menar att sortimentet inte kommer att bli sämre 
eftersom Systembolaget idag ändå inte kan styra kvaliteten i och med att det 
finns ett beställningssortiment och ett testsortiment.  
 
                                                 
203 Mats Ovegård, ICA 
204 Lars Nilsson, Coop 
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”Man säger att de (Systembolaget) inte släpper någon skit, men det gör de faktiskt, för de 
måste.” 
 
Trots Systembolagets kompetens anser dock både ICA och Coop och flera 
importörer att det är fel med monopol. ICA och Coop anser att en licensiering 
skulle kunna garantera att de som säljer alkoholdrycker har samma krav på sig 
som Systembolaget idag.  
 
En allmän personlig åsikt bland importörerna är att monopol är en onaturlig 
situation. En importör säger att ”det är en relativt onaturlig situation med ett monopol 
för ett Europa med öppna gränser”. En annan anser att monopol inte är vettigt.  
 
”Jag tycker att man behöver ha kontroll över hur alkohol säljs, men jag tycker inte att det 
bara behöver vara en enda spelare som agerar.”  
 
En tredje importör säger att denne inte tror på monopol vare sig det gäller 
läkemedel, sprit, järnvägar eller el. 
 
En importör anser att Systembolaget har överlevt sig självt i och med att man 
idag kan köpa alkohol utanför Systembolaget nästan var som helst i Sverige, 
även om det är illegalt. Det enda sättet att stoppa den illegala handeln och på 
nytt kontrollera alkoholmarknaden är enligt importören att jobba med 
skattemedel och öka den lagliga tillgängligheten. 
 
Flera importörer tycker även att ett problem föreligger med monopolet då inte 
ens hälften av den alkohol som konsumeras i Sverige säljs av Systembolaget. En 
importör säger att ”det är fullständigt oberättigat att vi ska ha ett monopol eftersom vi i 
realiteten inte har det. Det är bara var tredje flaska starksprit som handlas i Sverige, det är 
två tredjedelar av snaps och vin som handlas i Sverige så i realiteten har vi inte något 
monopol. Även om politikerna sticker huvudet i sanden och anser att vi har det”. 
 
Det finns dock de som anser att en avreglering kanske inte är nödvändigt. En 
importör uppger att det inte behövs en avreglering då Systembolaget är ett bra 
verktyg för att kontrollera försäljningen av alkohol till minderåriga, men för att 
detta verktyg ska fungera behövs en skattesänkning på både öl, vin och sprit. 
Importören säger också att som affärsman anser denne att en avreglering skulle 
vara bra, men rent personligt tycker importören att Systembolaget fyller en 
social funktion, som i och för sig blir mindre och mindre för var dag i och med 
all privat- och illegal import. En annan importör menar att om denne var 
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konsument så skulle denne anse att en avreglering behövs, då en sådan skulle 
göra tillgängligheten bättre. Som importör anser denne emellertid att med tanke 
på vilket sortiment som finns idag så kommer det inte att bli bättre med en 
avreglering, då ingen detaljhandelskedja kommer att ha ett så brett sortiment 
som man kan hitta idag. Däremot anser importören att om man vill kunna gå och 
handla vin på 7-Eleven eller ICA så skulle det bli enklare. 
 
En importör uppger att de som företag inte har någon synpunkt på 
Systembolaget. De verkar i Sverige under de lagar och regler som gäller och en 
förutsättning på den svenska marknaden är monopolsituationen. Det är bara att 
acceptera att så ser marknaden ut och ”antingen gillar man läget eller så byter man 
bransch”.  
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6. Analys 
 
 
I detta kapitel avser vi att analysera vårt insamlade material med hjälp av 
referensramens innehåll. Analysen inleds med en empiriskt driven diskussion, 
vars resultat tjänar som grund till hela den fortsatta analysen. Vi kommer 
därefter att utveckla en hypotetisk struktur över den avreglerade 
alkoholmarknaden samt att kontinuerligt diskutera vilka mekanismer som kan 
ligga bakom utformningen av denna struktur. 
 
 

6.1 Avregleringens om, när och hur 
 
För att det överhuvudtaget ska vara relevant att diskutera hur alkoholmarknaden 
skulle kunna se ut efter en avreglering måste vi först bestämma hur en sådan 
avreglering skulle vara utformad och under vilka villkor det skulle vara tillåtet 
att agera på denna avreglerade marknad. Vi avser därför börja analysen med en 
diskussion om ifall avregleringen skulle genomföras i samband med en 
skattesänkning eller inte, hur en avreglering skulle vara utformad samt, för att 
stilla vår nyfikenhet, om och när en avreglering kan bli aktuell. 
 
Ända sedan Sverige gick med i EU har både importörer och dagligvaruhandeln 
väntat på en avreglering som nu, 10 år senare, fortfarande inte har kommit. Idag 
talas istället om en skattesänkning. Mycket talar för att en skattesänkning skulle 
företräda en avreglering av detaljhandelsmonopolet, men inte nödvändigtvis föra 
med sig en avreglering. Systembolaget säljer bara ca 40 % av den alkohol som 
konsumeras i Sverige idag och deras ställning har försämrats markant de senaste 
åren, sedan reglerna för privatimport avslappades och de öppna gränserna inom 
EU gjorde det allt lättare att smuggla in illegal alkohol i landet. Flera 
respondenter har uppgett att svenska konsumenter är bekväma och vill handla 
allt på ett och samma ställe. Dagligvaruhandeln är kanske bekvämare än 
Systembolaget, men dagligvaruhandeln är inte ett alternativ idag och 
Systembolaget är trots allt mycket mer lättillgängligt och bekvämt än att handla 
utomlands. Trots detta förs nästan 38 % (den oregistrerade konsumtionen) av 
den konsumerade alkoholen in i landet antingen genom privatimport eller genom 
illegal införsel. Detta tyder på att det finns mycket starka incitament till att göra 
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sig besväret att handla alkohol utomlands. Denna drivkraft är enligt vår mening 
den höga alkoholskatten. 
 
Staten går varje år miste om stora skatteintäkter då konsumenterna väljer att 
köpa utländsk alkohol. För att försäljningen ska återbördas till den svenska 
marknaden och staten åter få del av skatteintäkterna räcker det inte med en 
avreglering. En avreglering skulle möjligtvis innebära något lägre priser på 
grund av högre konkurrens, men Systembolagets marginal är idag inte särskilt 
hög, och prissänkningen skulle inte sänka priserna till den prisnivå som råder i 
exempelvis Tyskland och de baltiska staterna. En stor del av konsumenterna 
skulle då fortsätta att handla utländsk alkohol, speciellt som de vid det här laget 
börjar vänja sig vid sina inköpskanaler och inte har någon sporre att återvända 
till hemmamarknaden. En skattesänkning är därmed nödvändig för att 
tillhandahålla den motivation som behövs för att svenskarna ska handla sin 
alkohol i Sverige igen. Även om en skattesänkning inte kommer att sänka den 
svenska prisnivån till den tyska eller baltiska så kan den ändå vara tillräcklig för 
att förtjänsten inte ska vara värd besväret att handla utomlands.  
 
Desto längre tid som går desto större skattesänkning kommer dock att krävas för 
att uppnå den önskade effekten i och med att inköpskanalerna för utländsk 
alkohol blir alltmer etablerade och allt mindre omständliga. Vi anser därför att 
en skattesänkning kommer att ske inom en snar framtid, om inte staten är beredd 
att försaka skatteintäkterna. Motivet till att låta skatteintäkterna gå om intet kan i 
så fall antingen vara att så länge som möjligt tillgodose motståndarna till en 
skattesänkning. Ett annat motiv skulle kunna vara att staten inte vill ta upp detta 
kontroversiella ämne med dess motståndare och därför låter Systembolaget 
förlora sin försäljning fram till dess att en majoritet av den svenska befolkningen 
tycker att en skattesänkning är absolut nödvändig. Båda dessa alternativ är 
emellertid långsökta och vi är övertygade om att det kommer att ske en 
skattesänkning inte alltför långt från nu.  
 
En avreglering är alltså inte relevant utan att först bryta den starka trenden att 
handla utomlands, vilket enligt diskussionen ovan enbart kan göras med en 
skattesänkning. En skattesänkning skulle kunna få två motsatta effekter på 
detaljhandelsmonopolets framtid. Om Systembolaget återtar sin försäljning kan 
dess ställning stärkas. Den prissänkning som skattesänkningen leder till kan göra 
att en avreglering inte anses nödvändig, då det blir möjligt att handla alkohol till 
lägre priser. Den svenska befolkningen är trots allt både nöjda och stolta över 
sitt Systembolag och dess breda utbud. En importör anser att Systembolaget 
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säkert skulle kunna finnas kvar i tio år till om en tillräckligt stor skattesänkning 
genomförs.  
 
Den andra inverkan skulle innebära att eftersom många av de negativa 
effekterna, i form av ökad alkoholkonsumtion och missbruk, skulle komma 
redan vid en skattesänkning, så skulle det inte längre finnas någon anledning att 
behålla detaljhandelsmonopolet. Systembolaget skulle vid en skattesänkning 
enbart uppfylla en av sina tre grundpelare, nämligen det privata vinstintresset. 
De andra två, högt pris och begränsning av tillgängligheten kommer inte längre 
att fullgöras då skattesänkningen åtminstone måste sänkas till prisnivån i 
Danmark för att vara verkfull och tillgängligheten redan sedan en tid tillbaka har 
utökats i och med införandet av lördagsöppet. Det skulle då inte längre finnas 
några socialpolitiska argument att ha kvar detaljhandelsmonopolet och den 
svenska staten skulle kanske bli tvingade att ge vika.  
 
Helt klart är att de flesta tillfrågade förväntar sig en avreglering även om det är 
oklart när en sådan skulle ske. De svar vi har fått varierar mellan fem och tio år. 
Få tror dock att det kommer att dröja mer än tio år. Vi tror emellertid att det 
ekonompolitiska klimat som råder i Sverige, i Europa och i hela övriga 
västvärlden kommer att ha en avgörande betydelse, och att detta inom en inte 
alltför avlägsen framtid kommer att leda till en avreglering. Hela västvärlden 
bygger på en ideologi om fri konkurrens och våra marknader har under 20 år 
präglats av privatiseringar och ansträngningar att omvandla statligt kontrollerade 
marknader till marknadsekonomier. De utvecklingar vi tidigare sett på 
alkoholmarknaden med en avreglering av importmonopolet på alkohol och 
legalisering av marknadsföring av alkoholprodukter under 15-procentig 
alkoholhalt tyder också på en utveckling mot fri konkurrens även på 
alkoholmarknaden. Vi håller därför för otroligt att den svenska staten skulle 
fortsätta att hålla alkoholmarknaden om ryggen och rättfärdiga 
detaljhandelsmonopolet på alkohol med socialpolitiska argument som inte 
anammats någon annanstans än i några av de nordiska länderna. Speciellt inte 
när dessa socialpolitiska argument inte längre är aktuella i och med att 
Systembolaget inte uppfyller mer än en av de tre grundpelarna för 
Systembolagets uppdrag. Istället tror vi att Sverige kommer att anpassa sig till 
den fria alkoholmarknad som råder i övriga Europa.  
 
En importör tror att det enbart kommer att genomföras en avreglering om detta 
blir ett krav från EU. Flera importörer säger samtidigt att Systembolaget verkar 
ha ett större stöd från EU än vad man tror. Vi anser att om nu Systembolaget har 



Vad händer efter en avreglering? 
- En studie av den svenska detaljhandelsmarknaden för alkohol 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

92

lyckats få rätta på de muthärvor som chockade Sverige under 2003 och 2004 och 
återfår EU:s förtroende så kommer inte EU att kräva detaljhandelmonopolets 
avreglering då Systembolaget är månt om att leva upp till de krav på 
ickediskriminering som ställs från EU:s sida. Detta kan vi se bland annat genom 
att en importör tycker att Systembolaget har en ”rätt paranoid inställning till 
neutralitetskravet som EU då har på monopolet”. Många importörer tycker även 
att Systembolaget är rättvist då det har ett transparent prissättningssystem samt 
behandlar alla importörer lika.  
 
Systembolaget lever också upp till de yrkanden som görs från EU:s sida. Det 
finns möjlighet för kunder att beställa produkter som inte finns i det ordinarie 
sortimentet. Systembolaget favoriserar inte inhemska produkter. Många svenska 
producenter upplever till och med att det är svårt att sälja till Systembolaget då 
de har svårt att åstadkomma de volymer som behövs för att kunna sälja till 
Systembolaget. För att alla produkter ska marknadsföras likadant är det inte 
möjligt att göra någon marknadsföring alls på Systembolaget. Slutligen sätts 
marginalerna efter objektiva kriterier som är lika för både inhemska och 
importerade produkter. Marginalerna är även transparenta. EU har satt de krav 
som de anser är befogade för att Systembolaget existens ska vara berättigad. I 
och med att Systembolaget lever upp till dessa krav ser vi ingen anledning till att 
EU skulle kräva en avreglering, vilket skulle innebära en utdragen process av 
överklaganden.  
 
Det kommer därmed att vara på eget initiativ som Sverige tar steget och 
avreglerar detaljhandelsmonopolet på alkohol. När detta sker är dock svårt att 
avgöra. I och med att Sverige först måste besluta om en skattesänkning innan 
debatten om en avreglering påbörjas på allvar så anser vi att det kommer att ta 
minst 5 år innan en avreglering kan ske. Däremot tror vi att en avreglering 
kommer att ha initierats inom en tioårsperiod.  
 
Precis som Blomdahl och Söderberg, Konkurrensverket samt flertalet 
respondenter anser vi att en avreglering snarare kommer att handla om en 
omreglering, och att alkoholmarknaden kommer att förbli reglerad. Vi är 
övertygade om att det kommer att krävas en licens för att få rättighet att sälja 
alkohol. Denna övertygelse baserar sig inte enbart på att våra respondenter i 
stort sätt enhälligt tror att det kommer att bli licenskrav, utan även på det enkla 
faktum att det idag krävs licens både för att importera alkohol samt för att sälja 
det i restauranger och barer. Vi ser ingen anledning till varför detaljhandeln 
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skulle bli annorlunda. Vi anser därmed att en avreglering kommer att innebära 
licenskrav för de aktörer som vill verka på detaljhandeln.  
 

6.2 Strukturmall över den avreglerade 
alkoholmarknaden 

 
Idag finns endast en aktör på den svenska detaljhandelsmarknaden för alkohol, 
nämligen Systembolaget. En avreglerad alkoholmarknad kommer att innebära 
att fler aktörer kommer att kunna sälja alkohol direkt till privatpersoner. Således 
kommer en ny marknad att uppstå. Nya aktörer som skulle kunna etablera sig på 
denna marknad och börja sälja direkt till konsumenten är exempelvis 
dagligvaruhandelskedjorna, minilivs, producenter, olika importörer eller 
grossister samt helt nya aktörer. Flera av dessa potentiella etablerare kommer 
dock inte att ta det steget på grund av de etableringshot och hinder som finns. 
Vilka som klarar av att hantera dessa hinder kommer att påverka vilka de nya 
aktörerna blir.  
 

6.2.1 Etableringshot och potentiella etablerare 
 
Det största hotet mot alla nya tänkbara etablerare är de licenskrav som kommer 
att krävas för att sälja alkoholdrycker. Om staten vill, så kan de företag som 
söker licens bli tvungna att bevisa att de kan sköta legitimationskontrollen på ett 
säkert sätt. Detta kommer förmodligen att kräva extra resurser såsom kapital, 
personal etc. Ett annat hot som kan stoppa företag från att ta steget in på en 
avreglerad marknad är att det förmodligen kommer att krävas stora 
investeringskostnader, då butiker att sälja alkoholen i kommer att behövas. Även 
utbildad och kompetent personal kommer att krävas. Detta i kombinationen med 
en säker legitimationskontroll skulle göra att många ställs inför stora 
investerings- och omställningskostnader om de väljer att etablera sig på 
detaljhandelsmarknaden. 
 
Vissa aktörer kommer att klara av dessa hinder bättre än andra. 
Dagligvaruhandelskedjorna som redan har etablerade livsmedelsbutiker kan 
enkelt flytta om en del hyllor i sina butiker för att få in alkoholdrycker i deras 
sortiment. Skulle det krävas att alkoholdryckerna måste stå i en egen övervakad 
butik för att klara av exempelvis legitimationskontrollen så kommer 
detaljhandeln att övervinna detta med att ”bygga en butik i butiken”. För andra 
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potentiella etablerare kan det dock bli svårare att gå in på 
detaljhandelsmarknaden, då de inte har några butiker. Dessa måste i så fall 
byggas, alternativt hyras, vilket kräver resurser. I kombination med att flera 
företag inte har dessa resurser samtidigt som detaljhandelskedjorna har det i 
”överflöd” och redan är etablerade på detaljhandelsmarknaden så kommer 
många att välja att inte ta detta steg. Detta gäller främst importörer, grossister 
samt producenter som inte har kapacitet eller resurser för att öppna egna butiker 
eller butikskedjor. Flera importörer menar även de att detta inte är något som de 
tänker på, just på grund av de resurser som krävs.  
 
Ytterligare faktorer som pekar mot att dagligvaruhandeln har de resurser som 
krävs är att de redan har ett etablerat distributionsnät och kontakter som kommer 
att gynna dem vid en avreglering. ICA menar att genom samarbete med 
grossisten ICA MENY som redan idag handlar med alkohol, kommer de att få 
tillgång till den kunskap om inköpskällor, sortiment och kvalitet som kommer 
att behövas. Coop framhåller att också de kommer att klara av detta, då de redan 
har kunskapen inom koncernen eftersom Coop även finns i Danmark där de 
säljer alkohol. De har också redan etablerade inköpsorganisationer som sköter 
kontakten med olika producenter och importörer.  
 
Detta visar på att dagligvaruhandelskedjorna kan övervinna de hinder som ställs 
vad gäller materiella resurser såsom byggnader och pengar. Även immateriella 
resurser såsom kunskap, nätverk och relationer som påverkar deras verksamhet 
och hur de kommer att kunna agera finns inom räckhåll och kan utvecklas. ICA 
planerar till exempel att anordna utbildningar centralt genom ICA skolan, dit 
ICA handlarna kan skicka sina anställda för att utveckla deras kompetens 
gällande alkoholdrycker. De resurser som kan komma att behövas finns alltså 
redan i dessa organisationer och kommer att vara en anledning till att de 
kommer att bli de stora och dominerande aktörerna på detaljhandelssidan vad 
gäller alkohol. Även om inte alla butiker inom dagligvaruhandelskedjorna får 
råd att införa ett alkoholsortiment på en gång vid en avreglering, så kommer den 
stora majoriteten att göra det. 
 
Eftersom dagligvaruhandelskedjorna, tack vare sina resurser, snabbt kommer att 
kunna agera på en avreglerad marknad kommer de med största sannolikhet att 
skapa stordriftsfördelar och kunna köpa in stora volymer, vilket kommer att 
pressa priserna. Allt detta kommer att skapa ytterligare etableringshinder för 
andra aktörer som vill etablera sig på marknaden då de inte har samma 
förutsättningar i utgångsläget och på så sätt inte kan etablera sig lika fort. Vi tror 
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att även detta kommer att medföra att många avstår från att etablera sig på 
marknaden, exempelvis importörer, grossister samt producenter. De aktörer som 
kommer att konkurrera om marknadsandelarna blir därför främst de stora 
dagligvaruhandelsföretagen.  
 
Däremot är det möjligt att mindre specialiserade vinbutiker samt minilivsbutiker 
såsom 7-Eleven och Pressbyrån etablerar sig. De kommer emellertid inte att vara 
bland de stora spelarna på marknaden och kunna konkurrera om de stora 
volymerna. Specialiserade vinbutiker kommer inte att finnas överallt i landet då 
det kan vara svårt att få lönsamheten att gå runt på mindre orter. De kommer 
därför förmodligen att koncentrera sig till större städer. 
 

6.2.2 Existerande företag 
 
Som tidigare nämnts finns endast ett existerande företag idag på den svenska 
detaljhandelsmarknaden för alkohol. Enligt NUTEK205 har det visat sig att 
etablerade företag innan en avreglering ofta finns kvar som en betydande aktör 
även efter en avreglering. Frågan är därför om Systembolaget kommer att finnas 
kvar vid en avreglering.  
 
I och med att vi sagt att en skattesänkning kommer att ske innan en avreglering 
verkställs, så tror vi att Systembolagets kommer att lyckas med att få tillbaka en 
del av de konsumenter som tidigare köpt sin alkohol någon annanstans. Detta 
prisutspel från statens sida kan i enlighet med Porter206 vara en taktisk återgärd 
för att skaffa sig en fördelaktigare position innan en avreglering sker.  
 
Därmed tror vi, liksom majoriteten av importörerna, att Systembolaget kommer 
att finnas kvar efter en avreglering i någon form. Genom att de har butikerna, en 
bra organisation och administration samt kontakter med leverantörer och så 
vidare så har Systembolaget de materiella, kompetens samt immateriella 
resurserna som enligt Fahy207 kan krävas för att kunna konkurrera på en 
avreglerad marknad. Vi tror dock inte att de, som en importör tror, kommer att 
vara nyckelkund till lika många leverantörer som de är idag då de kommer att 
utsättas för hård konkurrens, från främst dagligvaruhandelskedjorna. På många 
orter kommer de även att utkonkurreras. Detta mycket på grund av att de 

                                                 
205 NUTEK, 1995:37 
206 Porter, 1983 
207 Fahy, 2000 
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kommer att förlora stora volymer av till exempel öl och billigt vin, som de idag 
tjänar mycket pengar på, till dagligvaruhandeln, vilket resulterar i minskad 
lönsamhet. Systembolaget kommer därför att behöva agera mer som ett företag 
med lönsamhetskrav även om de kommer att drivas av staten. De kommer att bli 
tvungna att använda sig av taktiska återgärder som enligt Porter208 kan vara 
reklamkampanjer, produktlanseringar etc. Därmed kommer Systembolaget att 
fortsätta som vilken part som helst på den avreglerade marknaden även om vi 
tror att de kommer att få en mycket lägre marknadsandel.  
 

6.2.2 Substitut och köparens förhandlingsstyrka 
 
På en avreglerad marknad har konsumenterna fler ställen att välja på när de ska 
köpa sin produkt. Därmed blir det viktigare för företagen på 
detaljhandelsmarknaden att försöka uppfylla deras behov. Att uppfylla kundens 
behov och leverera kundvärde är som vi nämnde tidigare distributionskedjans 
främsta uppgift enligt både Kotler et al.209 och Bowersox och Morash210. Kunden 
kommer därför att välja den distributionskedja som bäst motsvarar dennes 
behov. På en avreglerad marknad kommer därför konsumenterna att kunna 
påverka priset och utbudet mer än vad de kan idag. Om dagligvaruhandeln inte 
kan tillfredställa kundens behov vad gäller utbud och pris så menar Porter211 att 
kunden med största sannolikhet kommer att söka sig någon annanstans. Enligt 
Porter212 kan detta hot från andra substitut göra att kunden kan köpa illegalt, 
smuggla eller köpa sin alkohol utomlands. Köparnas förhandlingsstyrka 
kommer därför att ha en stor betydelse även på en avreglerad marknad.  
 
Hotet från substitut som illegal införsel och privatimport kommer emellertid att 
minska jämfört med idag med den skattesänkning som kommer att företräda en 
avreglering, då prisvinsten av att handla utländsk alkohol kommer att sjunka 
betydligt. Substituthotet från utländsk alkohol kommer dessutom att minska 
ännu lite mer i och med själva avregleringen då tillgängligheten på svensk 
alkohol kommer att öka ansenligt då det kommer att bli möjligt att handla 
alkoholdrycker i dagligvaruhandeln. Flera respondenter har dessutom uppgett att 
det finns en tydlig trend att de svenska konsumenterna är bekväma och vill 
handla allt på samma ställe, vilket skulle innebära att dagligvaruhandeln inte 
                                                 
208 Porter, 1983 
209 Kotler et al., 1999 
210 Bowersox och Morash, 1989 
211 Porter, 1983 
212 Porter, 1983 
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behöver frukta substituthotet från utländsk alkohol. Likväl kommer substitutet 
att finnas kvar och stå för en del av den svenska konsumtionen i och med att den 
svenska prisnivån inte kommer att sjunka till den tyska och baltiska prisnivån, 
då skatten fortfarande kommer att vara högre i Sverige och därmed påverka 
priset. Substituthotet kommer dock att vara avsevärt mindre än idag. 
 
Ytterligare ett sätt att bedriva distributionstjänsten på och som kan ses som ett 
potentiellt hot, är näthandel på Internet. Detta är ett ännu bekvämare sätt att 
handla alkohol på och kan säkert locka en hel del kunder. Huruvida detta är 
lagligt eller ej diskuteras just nu. Det finns redan flera sidor från utlandet som 
erbjuder detta och det är inte möjligt för svenska staten att värja sig mot dem då 
vem som helst kan besöka till exempel en tysk Internetsida även från Sverige. Vi 
tror därmed att detta kommer bli alltmer vanligt, då det är ett sätt för både 
producenter, leverantörer och detaljister att sälja alkohol och det kommer att 
poppa upp ett flertal Internetsidor som erbjuder hemleverans av alkohol. Det 
enda som behövs är en hemsida där det går att beställa produkterna, ett sortiment 
samt lagerlokaler. Själva distributionen till slutkunderna kan överföras på olika 
budfirmor. Detta är alltså en möjlighet för många importörer som inte har 
resurser att etablera butiker. Vi tror dock att det kommer att dröja relativt länge 
innan detta kan utgöra något hot mot den övriga detaljhandeln. Människor går 
ändå till matvarubutiken för att handla mat och kan då lika gärna kan handla sina 
flaskor alkohol samtidigt. 
 

6.2.3 Leverantörer och deras förhandlingsstyrka 
 
I motsats till köparens förhandlingsstyrka, anser vi att leverantörernas 
förhandlingsstyrka inte kommer att vara lika stark som idag. Det finns idag flera 
hundra importörer som vid en avreglering kommer att slåss om de potentiella 
nya kunderna. Detaljhandeln kommer, som vi konkluderade i förra avsnittet, 
domineras av de stora dagligvaruhandelskedjorna. Dessa kommer att välja de 
leverantörer som bäst motsvarar deras behov och de kommer på grund av sin 
dominans att ha en mycket stor förhandlingsstyrka då alla leverantörer kommer 
att vilja sälja sina produkter till dem.  
 
Ett av dagligvaruhandelns behov kommer att vara att ha de kända varumärken 
som slutkunden förväntar sig finna i sin matbutik. För att det ska vara intressant 
för en dagligvaruhandelskedja att arbeta med en leverantör kommer det därmed 
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att krävas att leverantören har intressanta varumärken, med vilka leverantören 
kan locka till sig dagligvaruhandelskedjan.  
 
För att kunna möta dagligvaruhandelns förhandlingsstyrka krävs det att som 
leverantör ha ensamrätt på viktiga varumärken som dagligvaruhandeln upplever 
som ett måste i sitt sortiment. Detta skulle kunna uppnås antingen genom att äga 
varumärket, eller genom att ha avtal med producenten om att vara exklusiv 
importör för producentens varumärke. Idag tjänar starka varumärken främst som 
ett medel för importörerna att locka till sig producenter och restaurangkunder, då 
starka varumärken tyder på en framgångsrik importör. I och med en avreglering 
kommer de starka varumärkena att få en alltmer avgörande roll för 
leverantörernas framgång. Spritprodukter har alltid varit varumärkesorienterade, 
men man ser nu en utveckling där både vin och öl blir alltmer 
märkesorienterade. De leverantörer som har starka varumärken i sitt sortiment 
kommer att möta en svårighet mindre än sina konkurrenter, och besitter därmed 
en konkurrensfördel. 
 
Varumärkesinnehav kan bli avgörande för ett företags övriga försäljning då 
exklusiviteten är en immateriell resurs som kan bidra till kontakt med 
dagligvaruhandeln. Flera importörer uppger att det är viktigt att ha relationer 
och tidigare affärsrelationer med dagligvaruhandeln. Har man väl en kontakt, så 
anser många att man har en större chans att få presentera övriga produkter också, 
och inte bara de starka varumärken som dagligvaruhandeln i första hand är 
intresserade av att ha i sitt sortiment. På så sätt kan leverantören få möjlighet att 
även sälja sina lågprisprodukter till dagligvaruhandeln, och det är genom dessa 
volymsäljare som leverantören har en chans att tjäna pengar. 
 
Dagligvaruhandelskedjorna skulle emellertid kunna köpa dessa varumärken 
direkt från producenten om leverantören inte själv producerar varan. Flera 
importörer har även uttryckt sina farhågor för att många producenter själva 
kommer att etablera sig på den svenska marknaden och på så sätt själva sälja till 
distributörerna. Denna rädsla verkar vara befogad då en importör dessutom 
uppger att producentledet genomgår en väldig konsolidering som gör dem större 
och alltmer professionella. Vi anser därför att många stora producenter kommer 
att utnyttja den här möjligheten. 
 
För att i möjligaste mån undvika detta och behålla sin förhandlingsstyrka 
gentemot dagligvaruhandeln är det viktigt för leverantören att ha bra relationer 
med de producenter vars varor de i dagsläget representerar. Många importörer 
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och grossister har redan ett väl utbyggt kontaktnät med olika producenter. Om 
producenterna har förtroende för leverantörerna från tidigare samarbete och 
anser att importören har gjort ett bra arbete kan vissa producenter välja att 
fortsätta låta importörerna representera deras varumärken även på den 
avreglerade marknaden, istället för att själva förhandla med de nya aktörerna på 
detaljhandelsmarknaden. På så sätt är relationer med producenter en viktig 
immateriell resurs som kommer att behövas för att ha en viss förhandlingsstyrka 
gentemot dagligvaruhandeln.  
 
Även relationer med grossister är en bra resurs för leverantörerna. Flera 
importörer uppger att kontakterna med grossisterna är viktiga och en importör 
säger till och med att de har slutat att arbeta direkt med restauranger just för att 
ha dessa kontakter. Vi anser att grossisterna erbjuder en viss stabilitet i en 
omgivning som just nu känns relativt osäker för importörerna. Om man då 
arbetar mot stabila grossister som har ett utarbetat kundnät så arbetar man redan 
mot aktörer som kommer att finnas kvar även på en avreglerad marknad. Man 
arbetar även med företag som har goda kontakter med dagligvaruhandeln. 
Många grossister arbetar dock främst mot mindre matbutiker, då de stora 
dagligvaruhandelskedjorna har egna grossister som ingår i deras korporativa 
vertikala distributionskedja. De fristående grossisterna kommer emellertid 
troligtvis att arbeta mot många små vinbutiker och har även en stabil kundkrets 
bland de restauranger och barer som inte kommer att påverkas av avregleringen 
av detaljhandelsmonopolet. Av denna anledning kan det innebära en trygghet för 
importörerna att arbeta med grossister. För att grossistrelationen ska stärka 
förhandlingsstyrkan gentemot dagligvaruhandelskedjorna är det dock 
nödvändigt att arbeta med dagligvaruhandelkedjornas egna grossister. 
 
Det kan även innebära en förhandlingsstyrka gentemot dagligvaruhandeln att 
redan ha en distributionstjänst eller arbeta med en distributör som redan verkar 
mot dagligvaruhandeln. Dagligvaruhandeln vet då att de inte kommer att ha 
några problem med distributionen av de varor de beställt och kan därför föredra 
en leverantör som kan garantera denna distribution snarare än en som inte kan 
det. För att sälja till Systembolaget behövs inget väletablerat distributionsnät, då 
det är möjligt att leverera till ett centrallager. Detta innebär att många importörer 
inte har något utarbetat distributionsnät. De företag som har detta å andra sidan 
har bättre förutsättningar och förhandlingsstyrka gentemot kunderna än de som 
inte har det inför en avreglering.  
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Från den tidigare diskussionen kan vi även se att storlek kan utgöra en viktig 
resurs för att ha förhandlingsstyrka gentemot dagligvaruhandelskedjorna. I och 
med att producenter gärna vill sälja till en leverantör som verkar i hela 
Skandinavien är det lättare för en stor leverantör att exklusivt få företräda 
producenternas starka varumärken, som dagligvaruhandeln gärna vill ha i sina 
butiker. Storlek och internationalitet kommer även att ha en stor betydelse för 
att kunna sälja till vissa av de ledande dagligvaruhandelskedjorna. Coop säger 
till exempel att deras inköpsavdelning ligger i Danmark och gör inköpen för hela 
Coop Norden. För att kunna sälja till de svenska Coopbutikerna räcker det 
därför inte att vara verksam i Sverige.  
 
Om en leverantör inte redan representerar starka varumärken på den svenska 
marknaden så är det möjligt att genom varumärkesbyggande skapa starka 
varumärken. Dessutom är det nödvändigt att underhålla redan starka varumärken 
genom marknadsföring. Därmed kommer förmågor som varumärkesbyggande 
och marknadsföring att vara en viktig resurs för att skapa eller behålla sin 
förhandlingsstyrka gentemot dagligvaruhandeln. De importörer som redan 
arbetar med marknadsföring kommer då att ha en resurs mer än de företag som 
tidigare inte arbetat så mycket med denna bit och de kommer därmed att skapa 
sig mer förhandlingsstyrka gentemot dagligvaruhandeln än sina konkurrenter 
som saknar erfarenhet och kompetens gällande marknadsföring.  
 
Idag är marknadsföring inte avgörande för en alkoholprodukt. Hur mycket en 
importör än investerar i marknadsföring är det inte produktens varumärke som 
avgör om den ska lanseras på Systembolaget eller inte. För att vinna en av 
Systembolagets offerter krävs att produkten motsvarar den produkt 
Systembolaget efterlyser samt att produkten har en bra relation mellan kvalitet 
och pris. Idag är det också svårt att marknadsföra en produkt eftersom 
neutralitetskravet på Systembolaget gör det omöjligt att marknadsföra en 
produkt på försäljningsplatsen. Vissa av importörerna på dagens marknad 
arbetar trots detta redan med marknadsföring och varumärkesbyggande, genom 
exempelvis annonsering i tidningar. I och med en avreglering kommer detta att 
bli alltmer viktigt för att stärka försäljningssiffrorna och försäljningen kommer 
att kräva ett mycket mer aktivt säljarbete.  
 
För att kunna bygga och underhålla varumärken genom marknadsföring och 
genomföra det säljarbete som krävs behövs emellertid den materiella resursen 
pengar. Kapital kommer att vara en viktig resurs efter en avreglering, då de 
företag som har kapital har en förutsättning mer än andra att klara av 
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nödvändiga marknadsföringsinvesteringar som kan skapa förhandlingsstyrka 
gentemot dagligvaruhandeln i form av starka varumärken. Detta kapitalbehov 
gäller enligt Chakravarthy213 främst de produktbreda företagen, alltså de företag 
som vill satsa på att erbjuda ett brett utbud av produkter. De importörer som vill 
satsa på denna strategi bör därför vara försiktiga med sina utgifter och bida sin 
tid under den första tiden efter avregleringen. De bör vara försiktiga med tunga 
investeringar och vänta på att marknaden stabiliseras då de första åren efter 
avregleringen kommer att karaktäriseras av extremt låg lönsamhet. En importör 
nämnde detta självmant under intervjun, vilket tyder på medvetenhet om de prov 
som företaget kommer att utsättas för efter en avreglering.  
 
Denna försiktighet med finansiella medel skulle kunna utföras genom att välja ut 
några produkter där marknadsföringsinsatserna koncentreras. Dessa 
varumärkesprodukter bör sedan leda till försäljning av lågprisprodukter som 
genom sin volym och låga marknadsföringskostnad kan skapa intäkter. 
Kapitalbehovet kan lättare tillgodoses av stora företag, varvid vi återkommer till 
storlek som en viktig resurs för att kunna skapa förhandlingsstyrka gentemot 
dagligvaruhandeln. Flera importörer anser att de har en styrka av att ha ett stort 
företag i ryggen, som kan bidra med både kompetens och finansiella medel. 
 
För att uppbåda det kapital som behövs för att bygga varumärken behövs en 
strategi. Det behövs även en strategi för att överhuvudtaget överleva på den 
avreglerade marknaden. Ett försvagat företag har mycket dålig 
förhandlingsstyrka mot dagligvaruhandeln, som har möjlighet att välja 
väletablerade och pålitliga företag. Därmed behövs en strategi. På den reglerade 
marknaden har företag inte varit nödgade att ha en uttalad strategi. Sortimentet 
bestäms utifrån vilka av Systembolagets offerter man lyckas vinna och de 
produkter som inte lanseras har man ingen nytta av i sortimentet. Vissa företag 
har dock en strategi, och vi anser att de som tidigare jobbat med uttalade 
strategier kommer att ha en fördel härav på den avreglerade marknaden, då de 
lättare kommer att veta vilka produkter de kan få framgång med. Enligt 
Bleeke214 krävs det en strategisk planering för att klara av de förändringar som 
en avreglering innebär. Detta innebär att importföretag på den avreglerade 
marknaden kommer att vara tvungna att medvetet planera och utvärdera sin 
strategi.  
 

                                                 
213 Chakravarthy, 1991 
214 Bleeke, 1990 
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Som en konsekvens av ovanstående diskussioner ser vi att många leverantörer 
kommer att få det svårt på en avreglerad marknad. Marknaden är begränsad och 
när dagligvaruhandeln tar över de stora volymförsäljningarna kommer detta att 
främja de leverantörer som lyckats sälja sina produkter till dagligvaruhandeln, 
vars volymer kommer att öka. Resterande andel leverantörer kommer att få det 
svårare då de ska slåss om restaurangmarknaden, som tidigare bara utgjort 
knappa 20% av den totala marknaden. 
 
De små leverantörerna har dock möjlighet att finnas kvar. I och med att 
branschen handlar mycket om engagemang och dedikering till produkterna så 
skulle det trots allt vara möjligt för många mindre importörer att fortsätta sin 
verksamhet, även om de inte skulle tjäna några stora pengar på den. En del små 
importörer säljer redan idag till restauranger och vi ser inget hinder till att de ska 
kunna fortsätta med detta. En del kommer även att kunna fortsätta att sälja till 
Systembolaget, men de leverantörer som tidigare bara sålt en eller några 
produkter till Systembolaget kan bli tvingade att hitta nya försäljningskanaler för 
sina produkter. För dessa gäller det att hitta restaurangkunder som kan ersätta 
den förlorade försäljningen till Systembolaget. För dessa små leverantörer 
handlar det inte om att sälja starka varumärkesprodukter. De kommer snarare att 
sälja några få, omsorgsfullt utvalda produkter som de själva marknadsför med 
hjälp av sitt personliga engagemang. Eftersom deras resurser är begränsade till 
en eller några få medarbetares arbetsinsats är det troligt att dessa små importörer 
kommer att verka på en geografiskt begränsad yta och då använda sig av en 
fokuseringsstrategi.  
 
I och med detta kommer de medelstora företagen att få det desto svårare, då de 
varken är tillräckligt stora för att kunna locka till sig stora varumärken eller 
tillräckligt små för att överleva utan dem. De kommer att få svårt att 
representera starka varumärken då producenterna kommer att tycka att de inte är 
kapabla att på bästa sätt företräda produkterna på den svenska marknaden 
eftersom de är små och därmed saknar det kapital som krävs för att 
marknadsföra produkterna. Vi tror alltså att många mellanstora leverantörer 
kommer att bli utkonkurrerade, om de inte idag har mycket goda relationer med 
grossisterna, vilket skulle kunna främja det framtida samarbetet.  
 
Idag har grossister som till exempel ICA MENY ett utarbetat distributionsnät 
där de säljer artiklar till minilivs såsom Pressbyrån och 7- Eleven och alkohol 
till restauranger. Detta distributionsnät kommer de även att kunna använda som 
en resurs vid en avreglering av detaljhandelsmonopolet för alkohol då det enkelt 
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kan leverera även alkohol till dessa minilivsbutiker. ICA MENY erbjuder idag 
ett brett utbud vad gäller alkohol men tror att detta utbud kommer att minskas då 
mellansegmentet kommer att bli mindre samt att tyngdpunkten kommer att ligga 
mer på att kunna erbjuda starka varumärken. Även kontakter med producenter 
med välkända varumärken kommer att vara en viktig resurs då dessa öppnar 
marknaden för leverantörerna. Även om flera grossister kommer att ha 
resurserna för att kunna sälja alkohol till minilivs så kommer många av dem 
dock inte att beröras då flera säkerligen kommer att välja att fortsätta att sälja till 
enbart restauranger.  
 

6.2.4 Sammanfattande figur  
 
I denna bild kommer vi att sammanfatta ovanstående diskussion för att göra 
denna mer överskådlig för läsaren. 

 

 
 

Figur 6.1 Strukturmall över den avreglerade alkoholmarknaden 
Källa: Egen konstruktion baserad på Porters femkraftsmodell från 1983 
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6.3 Företagens strategier 
 
Flera av de stora detaljhandelskedjorna, Coop, ICA, Axfood och Bergendahls 
har flera olika butiker med olika koncept och strategier som även riktar sig till 
olika målgrupper. Detta kommer även att gälla alkoholsortimentet. I och med att 
de har liknande slags koncept kommer de även att använda sig av i stort sett 
samma strategier.  
 

6.3.1 Produktstrategier 
 
Coop vill i alla sina butiker kunna sälja både öl, vin och sprit och de kommer att 
ha samma grundsortiment som i hela Coop Norden. Detta sortiment kommer att 
vara ett mellan- och lågprissortiment. ICA däremot vill kunna sälja en komplett 
måltid där spriten inte är självklar. Att sälja alkoholdrycker skulle öka 
tillgängligheten och därmed öka servicenivån till kunderna. ICAs 
alkoholsortiment kommer således inte att vara särskilt brett utan de kommer 
istället att rikta in sig på vardagsmåltidsdrycker. ICAs inställning till att de inte 
haft någon tanke på att sälja sprit kan vara ett led att skapa bra relationer med 
samhället genom att agera politiskt korrekt. Vi bedömer ändock att om det 
skulle bli tillåtet att sälja sprit så kommer även ICA att göra detta, då de är måna 
om att ha en hög service grad gentemot kund och erbjuda allt under samma tak 
samt att spritförsäljning kan bidra med stora intäkter. 
 
Att Coop vill satsa på ett låg- och mellanprissortiment samt att ICA vill rikta in 
sig på vardagsmåltidsdrycker tyder på att stora volymer kommer att bli viktigare 
än brett utbud. Detta innebär i så fall en strategi som baserar sig på 
kostnadsöverlägsenhet. Att använda sig av kostnadsöverlägsenhet kräver enligt 
Porter215 effektiv kostandshantering, lägre kostnader än konkurrenterna utan att 
bortse från kvalitet och service. Denna strategi kräver även en hög 
marknadsandel samt låg produktionskostnad. Butikskoncept där denna strategi 
används kan sägas vara ICA Maxi och Coop Forum. 
 
Både ICA och Coop menar dock att vissa kvalitetsvaror kommer att finnas, men 
det bredare och exklusivare utbudet kommer att koncentreras till vissa 
storstadsregioner. Coop menar dock att de riktigt exklusiva drycker inte kommer 
att finnas då de är för dyra att lagerhålla. Att båda butikskedjorna kommer att 

                                                 
215 Porter, 1983 
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koncentrera vissa varor till ett geografiskt område visar även på att de till viss 
del använder sig av Chakravarthys216 fokuseringsstrategi, när det gäller deras 
alkoholsortiment.  
 
Alkoholutbudet i butikerna kommer således att variera lite beroende på de olika 
koncepten som detaljhandelskedjorna har. Om Coop Forum och ICA Maxi har 
volymerna där konkurrenskraftiga priser dominerar så kommer till exempel ICA 
Kvantum ha ett bredare och exklusivare utbud. De mindre butikerna som Coop 
Konsum och ICA Supermarket kommer att ha ett smalare sortiment men högre 
service. Axfood kommer sannolikt även de att ha olika sortiment i olika butiker. 
Hemköp kommer antagligen att konkurrera mer med stort utbud utan att sänka 
på kvaliteten medan Willys kommer, precis som Coop Forum och ICA Maxi 
erbjuda lägre priser och stora volymer. Samma strategier kan tillämpas på 
Bergendahls. 
 
Idag finns det dock även andra livsmedelskedjor såsom Lidl och Netto, där alla 
butiker har samma koncept och strategi. De har idag, på livsmedel, samma 
sortiment i alla butiker. De har dock inget brett utbud och de satsar inte heller 
särskilt mycket på marknadsföring. På grund av detta kan de köpa in stora 
volymer och erbjuda mycket låga priser. Detta tyder på att de har vad 
Chakravarthy217 kallar en specialiseringsstrategi eftersom de har en stor 
finansiell kapacitet att köpa in stora volymer då de inte lägger pengar på 
marknadsföring. Däremot har de en mycket mindre marknadsföringskapacitet. 
Vi tror inte att de kommer att ändra sin strategi om en avreglering sker av 
detaljhandelsmonopolet, utan de kommer att fortsätta med sin 
specialiseringsstrategi och erbjuda ett litet utbud och låga priser i alla sina 
butiker.  
 
Genom ovanstående diskussion om dagligvaruhandelskedjornas strategier kan vi 
se att de inte kommer att ändra sina tidigare strategier nämnvärt om en 
avreglering sker. Den stora skillnaden är dock att ett par av de ledande 
dagligvaruhandelskedjorna inte trycker på att de vill ha ett brett utbud av 
alkoholdryckerna i sina butiker, där de erbjuder allt från lågpris till lite 
exklusivare drycker. Detta skulle man ha kunnat tro eftersom de idag erbjuder 
ett brett utbud av livsmedel i flera av sina butikskoncept där både lågprismärken 
och dyrare märken finns i samma butik.  
 
                                                 
216 Chakravarthy, 1991 
217 Chakravarthy, 1991 
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Vi anser dock att även om de inte uttryckligen säger att de kommer att satsa på 
ett brett utbud så måste detta sättas i relation till de andra företagen som kommer 
att finnas på marknaden. Om detaljhandelns framtida alkoholsortiment jämförs 
med Systembolagets sortiment idag, som av många anses som unikt och oerhört 
omfattande, så kommer dagligvaruhandelskedjornas utbud förmodligen att anses 
smalare och inte som särskilt brett. Med största sannolikhet kommer dock de 
företag som kommer att konkurrera med dagligvaruhandelskedjorna i framtiden 
att ha ett ännu mindre och smalare sortiment än det exempelvis ICA Kvantum 
och Coop Extra kommer att ha. Således kan sägas att även om de ledande 
dagligvaruhandelskedjorna inte anser att de kommer att ha ett brett utbud, så 
kommer det säkerligen att anses som sådant om sortimentet jämförs med andra 
aktörer på den avreglerade marknaden. Om man också jämför med de utbud som 
finns på marknader i andra länder så kommer till exempel ICA Kvantums och 
Coop Extras utbud av viner kunna räknas som brett. I Frankrike kan man till 
exempel främst köpa franska viner. Vi tror att den tradition som vi har i Sverige 
att köpa viner från de flesta stora vinländer kommer att finnas kvar, kanske för 
att vi själva inte producerar så mycket vin och därmed inte handlar vin av 
patriotiska skäl. På så sätt kommer utbudet kunna sägas vara brett. 
 
Vi har härmed sett att flera olika strategier såsom totalkostnadsöverlägsenhet, 
specialisering, fokusering samt brett utbud. För att överleva kommer det för 
vissa att krävas en kombination av flera strategier. De små specialiserade butiker 
eller minilivs som kommer att finnas har inte de resurser som krävs för 
exempelvis ett brett utbud eller för att kunna konkurrera med låga priser. Detta 
på grund av att dessa butiker kommer att vara små med lite personal och ofta 
existera på grund av dess ägares stora intresse för exempelvis vin. Därför 
kommer de att behöva differentiera sig i enlighet med Porters218 
differentieringsstrategi samt fokusera/specialisera sig med unika produkter, 
kundservice eller ett exklusivare sortiment och därmed skapa kundlojalitet. Om 
de lyckas att skapa kundlojalitet kommer konsumenterna enligt Porter inte att 
vara lika priskänsliga. Genom att använda sig av differentiering kommer dock 
inte en hög marknadsandel att nås, vilket förmodligen inte heller kommer att 
vara butiksägarnas syfte.  
 
Idag har Systembolaget ett mycket brett sortiment vad gäller alkoholdrycker. 
Detta tillsammans med att de har stor operationell, finansiell samt teknologisk 
kapacitet gör att deras produktstrategi kan klassas som brett utbud i enlighet 

                                                 
218 Porter, 1983 
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med Chakravarthy219. Som tidigare sagts så menar vi dock att Systembolaget 
troligtvis kommer att förlora stora volymer till andra aktörer på den avreglerade 
marknaden. Därmed anser vi att Systembolaget kommer att bli tvungna att 
minska på sitt butiksnät samt lägga om sin strategi vad gäller deras utbud.  
 
Det som framkommit i våra intervjuer är att Systembolaget anses vara mycket 
kunniga och att de har riktigt bra produkter till bra priser, speciellt när det 
handlar om vin. Detta tillsammans med deras starka varumärke tror vi kommer 
att leda till att Systembolaget specialiserar sig på vin och kanske sprit. Enligt 
Porter220 skulle detta innebära att de använder sig av en fokuseringsstrategi då 
de riktar in sig på ett specifikt sortiment. Enligt Chakravarthy221 motsvarar detta 
istället en specialiseringsstrategi då Systembolaget skulle erbjuda ett smalare 
utbud av produkter. Att satsa på ett brett utbud som Chakravarthy222 beskriver 
skulle inte längre vara den bästa strategin för Systembolaget i och med att deras 
operationella kapacitet kommer att minska då konkurrenter kommer att ta över 
marknadsandelar, vilket leder till att de med hjälp av sin kunskap specialiserar 
sig på vissa produkter som detaljhandeln antagligen inte kommer att ha i sitt 
utbud. 
 

6.3.2 Domänstyrningsstrategier 
 
Eftersom dagligvaruhandeln eller minilivsbutiker inte kommer att göra några 
omvälvande förändringar vad gäller sin strategi vid en avreglering av 
detaljhandelsmonopolet för alkohol, är en avreglering inte heller av avgörande 
betydelse för företagen. Alkoholförsäljning skulle visserligen avsevärt kunna 
öka deras omsättning. Utåt sätt verkar företagen inte försöka forma eller påverka 
beslutsfattarna vad gäller en avreglering. Istället verkar det som att detaljisterna 
tar det som det kommer, men att de däremot följer utvecklingen för att snabbt 
kunna anpassa sig då en avreglering sker. De menar även att de är väl 
förberedda om och när det sker då ICA bland annat, som tidigare nämnts, 
kommer att använda sig av ICA MENY och dess kunskaper. De anser även att 
de förberedelser som gjorts inför en eventuell avreglering av monopolet på 
receptfria läkemedel kommer att kunna användas även på alkoholmarknaden. 
Coop har även de förutsättningar som krävs genom den verksamhet som bedrivs 

                                                 
219 Chakravarthy, 1991 
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inom Coop Norden. Även Coop gjorde vissa förberedelser inför EU-inträdet 
som de anser att de skulle kunna använda sig av. Dessa två företag har alltså 
redan etablerat de kontakter som behövs och har, eller kan enkelt skaffa, de 
kunskaper som kan komma att krävas vid en avreglering.  
 
De har därmed skapat starka band med andra aktörer som kommer att underlätta 
arbetet vid en avreglering. Detta tyder på att deras anpassningsmetod vid en 
avreglering skulle vara en reaktionsstrategi där relationer enligt Chakravarthy223 
har en stor betydelse då de snabbt kan dra nytta av deras kunskaper, vilket 
underlättar betydligt vid en avreglering. Vi menar att ICAs uttalande om att inte 
vilja sälja sprit skulle kunna tolkas som att de försöker vara alkoholpolitiskt 
korrekta i syfte att skynda på en avreglering. Om dagligvaruhandeln ansågs ta 
ansvar och vara pålitlig så skulle en avreglering kanske påskyndas då detta 
skulle innebära en avregleringsrisk mindre. Detta tyder på en 
utformningsstrategi som enligt Chakravarthy224 försöker forma omgivningen 
och initiera förändringar på marknaden. Vi har emellertid bara funnit detta enda 
tecken på att ICA skulle kunna använda sig av en utformningsstrategi i dagsläget 
och denna signal utgör dessutom endast en antydan till att fallet skulle kunna var 
så. Därmed anser vi att även ICA främst använder sig av en reaktionsstrategi 
och snarare kommer att anpassa sig till en avreglering än att initiera den. Vi 
anser även att andra detaljhandelsföretag, potentiella nyetablerare såsom 
importörer, producenter, minilivsbutiker och specialiserade småbutiker kommer 
att anpassa sig på samma sätt, och med detta också använda sig av en 
reaktionsstrategi. Om en avreglering sker kommer aktörerna att använda sig av 
de kontakter som finns för att så snabbt som möjligt etablera sig på marknaden.  
 
Vi anser dock inte att Systembolaget använder samma anpassningsstrategi. De 
använder sig istället, till viss del, av en försvarsstrategi. Med denna strategi 
försöker ett företag, enligt Chakravarthy225, att skydda marknaden från krafter 
som verkar i omgivningen, ofta med skydd från regleringar. Systembolaget 
menar att de har ett socialt ansvar och ett uppdrag från staten och att de genom 
att följa de tre grundpelarna (begränsa tillgängligheten av alkohol, ha högt pris 
samt begränsa det privata vinstintresset) skyddar marknaden. Detta är den 
strategi som de offentligt går ut med och står för. Deras agerande anser vi dock 
tyder på en helt annan strategi. De har ökat tillgängligheten till alkohol genom 
att till exempel ha öppet sent på kvällarna samt lördagar. De har numera 
                                                 
223 Chakravarthy, 1991 
224 Chakravarthy, 1991 
225 Chakravarthy, 1982 
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modernare självtagningsbutiker, de har minskat lokalytorna etcetera. 
Försäljningen liknar därmed den försäljning som skulle kunna finnas i 
dagligvaruhandelsbutikerna. De har även på senare år anpassat sig mer efter 
kunden och lägger sig ofta i samma byggnader som stormarknader. Detta tyder 
på att de vill öka tillgängligheten för kunderna. Om staten dessutom genomför 
en skattesänkning innan avregleringen så ruckar man även på den pelare som 
förordnar högt pris för minskad konsumtion. Detta tyder på att de redan nu 
försöker forma sin omgivning och att de har påbörjat en utformning av en 
framtida avreglerad marknad. Detta kan liknas vid en utformningsstrategi, enligt 
Chakravarthy226, där nya relationer till andra intressenter redan har etablerats.  
 
Även de som satsar på näthandel kan sägas använda sig av en 
utformningsstrategi då det redan idag finns företag som utmanar gränserna för 
vad som är tillåtet. Detta kan tyda på att de försöker skapa en reaktion och 
uppmärksamhet i sin omgivning och att de på så sätt försöker initiera 
förändringar som andra måste reagera på. Detta är en strategi de har redan i dag 
men de kommer förmodligen att använda den även efter en avreglering för att de 
vill ändra det svenska folkets inköpsvanor så att de handlar mer på Internet, 
vilket skulle gynna dessa företag. 
 

6.3.3 Anpassningsstrategier 
 
Om domänstyrningsstrategierna som diskuterats ovan kommer att leda till ett 
stabilt tillstånd på den avreglerade marknaden eller inte, beror på vilken 
produktstrategi de olika aktörerna använder på alkohol. Genom att pricka in de 
olika aktörerna på detaljhandelmarknaden för alkohol i Chakravarthys227 figur 
över olika anpassningsstrategier kan vi se hur aktörerna troligen kommer att 
positionera sig i olika strategiska grupper. Stjärnorna illustrerar Coop, cirklarna 
representerar ICA. (Här passar även Axfood och Bergendahls in). Fyrkanten står 
för lågpriskedjor såsom Lidl och Netto och triangeln små special- samt 
minilivsbutiker. Systembolagets utveckling visas med hjälp av pilarna. Den 
streckade pilen representerar en alternativ väg.  
 

                                                 
226 Chakravarthy, 1991 
227 Chakravarthy, 1991 
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Figur 6.2 Detaljhandelsaktörernas anpassningsstrategier 
Källa: Egen bearbetning baserad på Chakravarthys modell från 1991 
 
Som vi kan se i figuren ovan befinner sig alla som har en 
reaktionsdomänstyrningsstrategi i ett stabilt tillstånd oavsett om de har en 
specialiseringsstrategi, fokuseringsstrategi eller en strategi som baseras på brett 
utbud. Alla de företag vi hitintills har analyserat kommer därmed att vara 
analyserare på den avreglerade marknaden. Enligt Chakravarty228 representerar 
dessa analyserare sådana som snabbt kan anpassa sig till nya omständigheter på 
marknaden. De försöker inte heller att avgränsa sig från sina intressenter utan 
istället skapar de starka relationer med intressenterna i syfte att kunna påverka 
dem.  
 
Som vi ser i figuren ovan skulle Systembolaget vid en avreglering befinna sig i 
ett ostabilt tillstånd om de fortsätter med att erbjuda ett brett utbud till sina 
kunder. Detta oavsett om de använder sig av en utformnings- eller 
försvarsstrategi. Detta funkar på en reglerad marknad men på en avreglerad 
marknad med konkurrens skulle denna kombination således, enligt 
Chakravarthy,229 innebära ett ostabilt tillstånd. Som vi sagt tidigare tror vi dock 
att Systembolaget kommer att ändra sin produktstrategi och bli mer 
specialiserade, då en specialiseringsstrategi enligt Chakravarthy230 skulle vara 
mer kompatibel med en utformnings- eller försvarsstrategi.  

                                                 
228 Chakravarthy, 1991 
229 Chakravarthy, 1991 
230 Chakravarthy, 1991 
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Vi tror dock inte att Systembolaget kommer att fortsätta att använda dessa 
domänstyrningsstrategier då de inte längre har en monopolmarknad att försvara 
samt att de inte längre kommer att försöka forma omgivningen åt ett visst håll 
till sin fördel som de kan tyckas göra nu. Därför anser vi att Systembolaget 
kommer att förflytta sig från rutorna tre och nio och positionera sig i fem. Det 
skulle dock kunna vara möjligt att Systembolaget till viss del behåller en 
utformningsstrategi genom att använda sin kompetens och kunnighet för att 
forma konsumenterna. På så sätt kan Systembolaget medvetandegöra kunderna 
om kvalitet och specialprodukter som inte går att köpa hos dagligvaruhandeln, 
vilket skulle kunna leda till förändrat köpbeteende hos de svenska 
konsumenterna som idag föredrar att handla allt på samma ställe. 
 
Om Systembolaget väljer att agera på detta sätt kommer de att positionera sig i 
ruta åtta, där de enligt Chakravarthy231 blir starka konkurrenter till de som 
befinner sig i ruta fyra eller fem. Detta innebär att ICA och Coop kan möta 
konkurrens på deras exklusivare sortiment i storstäderna. Även specialbutikerna 
kommer således att konkurrera om samma kunder som Systembolaget. Likaså 
lågpriskedjorna kan komma att möta konkurrens från Systembolaget, även om 
de inte kommer att konkurrera i samma prisklass. Det finns dock inga tecken på 
att Systembolaget skulle vilja utforma omgivningen även om de skulle ha 
förutsättningarna för att göra det. Vi tror därmed att även Systembolaget 
kommer att vara en analyserare på den nya marknaden. 
 
Eftersom alla företag på marknaden kommer att vara analyserare så kommer det 
inte att finnas några prospektorer på marknaden, vilket innebär att det inte heller 
kommer att finnas några företag som vill förändra omgivningen så att 
konkurrerande företag måste anpassa sig. Det kommer inte heller att finnas 
några försvarare på marknaden, vilket innebär att det inte kommer att finnas 
några motsträviga krafter alls på marknaden. Detta tyder på att marknaden 
kommer att vara relativt stabil när den en gång stabiliserat sig efter en 
avreglering. Dessutom kommer företagen som är analyserare enligt 
Chakravarthy232 att snabbt anpassa sig till de förändrade omständigheter som en 
avreglering medför, och marknaden kommer därmed att stabilisera sig relativt 
omgående efter en avreglering.  
 

                                                 
231 Chakravarthy, 1991 
232 Chakravarthy, 1991 
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Av bild 6.1 skulle man kunna tro att detaljhandelsmarknaden för alkohol 
kommer att vara segmenterad efter en avreglering. Företagen har visserligen alla 
en reaktionsstrategi som domänstyrningsstrategi, men det finns företag som 
använder sig av alla de olika produkt- och marknadsstrategier, vilket gör att de 
inte konkurrerar på exakt samma marknadssegment. Det finns dock inga företag 
vare sig med utformnings- eller försvarsstrategi. Vi anser dessutom att de 
ledande dagligvaruhandelskedjorna kommer att vara så dominerande 
marknadsandelsmässigt att det inte är berättigat att säga att marknaden är 
segmenterad, även om det kommer att finnas specialbutiker och lågpriskedjor 
som inte konkurrerar på samma segment. Eftersom dagligvaruhandeln, som idag 
domineras av fyra stora kedjor som tillsammans utgör cirka 70 % av marknaden, 
kommer att vara mest framträdande även på alkoholmarknaden, så måste 
alkoholmarknaden anses bli konsoliderad. 
 

6.3.4 Rekommenderade beteenden i de strategiska grupperna 
 
För att ytterligare utveckla detaljhandelsföretagens strategier vid en avreglering 
ska vi här nedanför visa på ytterligare sätt att dela in företagen i strategiska 
grupper. Medan förra modellen snarare handlade om hur de kommer att agera så 
handlar följande modell om hur de bör agera.  
 
Av den tidigare diskussionen har vi sett att marknaden kommer att domineras av 
de ledande dagligvaruhandelskedjorna. Dessa ingår i den strategiska gruppen 
produktbreda distributionsföretag, vilka erbjuder ett brett utbud av produkter 
och tjänster på ett stort geografiskt område. Vissa delar av dessa företag skulle 
emellertid kunna tolkas som delade nyttighetsföretag eftersom till exempel ICA 
kan erbjuda skalfördelar i form av stora varuinköp till ICA handlaren, som är ett 
eget bolag samt erbjuda utbildningar i form av ICA skolan. Dessa kostnader är 
dock inga fasta kostnader, vilket enligt Bleeke233 karaktäriserar de delade 
nyttighetsföretagen. Kostnaderna för etableringen av ett gemensamt 
distributionsnät kan emellertid ses som en stor investering som varje enskild 
ICA handlare inte skulle klara av, vilket också är en av uppgifterna för ett delat 
nyttighetsföretag. De företag som vanligtvis klassas som delade 
nyttighetsföretag är tekniska nätverksföretag såsom telemarknaden eller 
elmarknaden, men det är möjligt att se ICA som ett företag med ett stort nätverk 
av distributionstjänster och service till ICA handlarna. Om 
dagligvaruhandelskedjorna klassas som delade nyttighetsföretag bör de enligt 
                                                 
233 Bleeke, 1990 
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Bleeke234 skapa relationer och erbjuda hög service i utbyte mot höga priser för 
att undvika att andra företag går samman och skapar konkurrens. 
Dagligvaruhandelsmarknaden är dock redan så pass konsoliderad att det inte 
längre finns många företag som kan gå samman och skapa konkurrens mot dessa 
jättar.  
 
Om dagligvaruhandelskedjorna å andra sidan klassas som produktbreda företag 
bör de enligt Bleeke eliminera subventioner mellan olika produkter för att spara 
på pengarna och spara på resurserna och inte försöka hasta fram och dominera 
marknaden från början, då de hotas av lågprisföretagen och de differentierade 
företagen. Vi tror dock inte att dagligvaruhandelskedjorna kommer att vara 
speciellt hotade och de behöver därmed inte ta det så försiktigt som Bleeke235 
förespråkar. Vi anser inte heller att konkurrensen kommer att vara så hård för 
dessa företag att det kommer att vara svårt att hitta lönsamhet i verksamheten.  
 
Nya lågpris konkurrenter är, enligt Bleeke236, de aktörer som startar priskriget 
på den avreglerade marknaden. Dessa skulle utgöras av företag såsom Lidl och 
Netto. Sådana lågprisföretag riskerar, enligt Bleeke237, alltid att det kommer in 
nya lågpriskonkurrenter med en ännu lägre kostnadsstruktur. Därför är det bättre 
att de försöker att finna en specialiserad eller segmentsfokuserad strategi. Det 
finns en risk att Lidl och Netto dock inte kommer att lyckas med detta så länge 
som de fortfarande växer i storlek vilket enligt Bleeke238 kräver högre 
strukturella kostnader. Detta kan leda till att nya lågprisföretag kommer in och 
tar över lågprismarknaden vad gäller alkohol. De bör även akta sig för att 
konkurrera med de produktbreda företagen då företag som ICA och Coop har 
stora resurser som kan användas till att exempelvis korssubventionera 
alkoholdrycker i syfte att konkurrera ut de nya lågpriskonkurrenterna. ICA har 
emellertid uttryckt att det inte är deras önskan att konkurrera med lågpris så om 
lågpriskonkurrenterna inte utmanar de produktbreda företagen så anser vi inte att 
de behöver frukta dessa.  
 
Företag som antagligen kommer att kunna använda sig av samma strategi under 
en längre period är specialiserade vin- och spritbutiker. Detta på grund av att de 
erbjuder produkter och tjänster som inte går att få tag på någon annanstans. 
Denna grupp kallar Bleeke för segmentsfokuserade marknadsförare och för dem 
                                                 
234 Bleeke, 1990 
235 Bleeke, 1990 
236 Bleeke, 1990 
237 Bleeke, 1990 
238 Bleeke, 1990 
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är starka relationer till kunderna samt kvalitet betydelsefulla. Ju bättre relationer 
desto mindre priskänsliga är kunderna. I denna grupp faller företag som bland 
annat använder sig av Porters239 differentieringsstrategi. Lyckas dessa företag att 
skapa lojala kunder samt expandera till närbesläktade segment kommer de inte 
ha något problem att finnas kvar på marknaden då de erbjuder kunden något 
unikt som andra inte kan. 
 

6.5 Avregleringseffekter 
 
I denna avslutande analysdel kommer vi att diskutera de effekter som 
avregleringen kommer att få på marknaden.  
 
Enligt Bleeke240 går en marknad igenom två faser efter en avreglering. Som vi 
såg tidigare kommer företagen på marknaden att alla vara analyserare, vilka 
snabbt anpassar sig till förändringar. Vi tror att detta innebär att marknaden 
snabbt kommer att anpassa sig till de förändrade omständigheterna som en 
avreglering innebär. Dessutom är den största delen av de företag som kommer 
att finnas redan etablerade på detaljhandelsmarknaden, om än inte på 
alkoholmarknaden. Detta innebär att alkoholen kommer att börja säljas på en 
redan existerande marknad där alkohol bara kommer att utgöra en produktgrupp 
bland många andra. Vi tror därför inte att vi kommer att få se Bleekes241 två 
avregleringsfaser på detaljhandelsmarknaden för alkohol. De företag som skulle 
kunna påverkas enligt Bleeke242 och NUTEKs243 modell är de specialbutiker 
som kommer att öppna eftersom dessa inte redan finns på marknaden.  
 
Antalet konkurrenter kommer att öka i och med att det idag endast finns en enda 
spelare på marknaden. De nya konkurrenterna på alkoholmarknaden kommer 
dock att vara aktörer som redan är etablerade på detaljhandeln. Mellan dessa 
finns redan en balans och stabilitet som gör att inte många aktörer kommer att 
försvinna efter några år. Dagligvaruhandelsmarknaden som dessa företag verkar 
på är redan idag någorlunda stabil.  
 

                                                 
239 Porter, 1983 
240 Bleeke, 1990 
241 Bleeke, 1990 
242 Bleeke, 1990 
243 NUTEK, 1995:37 
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Branschens lönsamhet kommer dock att sjunka så som Bleeke244 förutspår. I och 
med att bara ett enda företag kan sälja alkohol idag så sätts detta företags 
marginal efter egna önskemål, även om Systembolaget inte anklagas för att ha 
för höga marginaler. När det blir fler konkurrenter kommer lönsamheten 
automatiskt att sjunka, då konkurrenterna blir tvungna att rivalisera om 
kunderna. Den svenska marknaden kommer dessutom fortfarande att ha en 
skattesats som är högre än den i vissa andra europeiska länder, vilket i samband 
med konsumenternas förhandlingsstyrka gör att aktörerna blir tvungna att 
minimera sina marginaler. Lågprisföretag som Lidl och Netto kommer att ha en 
liten del av marknaden, men kommer ändå att ha en stark inverkan på priset. 
Enligt Bleeke245 kommer priset att sjunka på hela marknaden långt mer än vad 
som verkar sannolikt med tanke på lågprisföretagens marknadsandel.  
 
Innan avregleringen var det allra viktigaste att erbjuda en produkt med en bra 
kvalitet- och prisrelation. Detta kommer inte att förbli det attraktivaste 
marknadssegmentet på en avreglerad marknad, men inte på grund av att alla 
aktörer dras till detta segment, som Bleeke246 hävdar. Istället kommer de mest 
eftertraktade marknadssegmenten att vara volymvaror och varumärken som 
efterfrågas av konsumenterna. Flera importörer nämner att mellansegmentet 
kommer att bli mindre eftertraktat. Detta kan bero mindre på en avreglering och 
mer på en generell trend i samhället. 
 
Bleeke247 förklarar att variationen i lönsamhet kommer att öka. Detta kan vi inte 
uttala oss om då det i utgångsläget bara finns en aktör och därmed ingen 
variation. 
 
De sammanslagningar och uppköp som görs kommer att göras vare sig det blir 
en avreglering eller inte. Vi kan se att en avreglering skulle kunna få denna 
effekt på leverantörssidan, men på detaljhandelssidan är detta inte aktuellt då 
dagligvaruhandeln redan är konsoliderad. Det skulle dock kunna inträffa bland 
specialbutikerna när dessa väl har etablerat sig och möjligtvis får svårt att 
överleva efter några år på marknaden.  
 
Eftersom vi anser att de ledande aktörerna inte kommer att utsättas för några 
fem första turbulenta år så bedömer vi inte heller att aktörerna kommer, eller 

                                                 
244 Bleeke, 1990 
245 Bleeke, 1990 
246 Bleeke, 1990 
247 Bleeke, 1990 
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kommer att behöva, satsa på sina kärnaktiviteter mer än vad de skulle ha gjort 
utan en avreglering. Alkoholförsäljning kommer bara att utgöra en del av 
företagens totala försäljning och kommer därför inte att vara avgörande för deras 
totala handlande och deras grundläggande företagsstrategi. Marknaden kommer 
därmed inte heller bli mer segmenterad än vad den totala detaljhandeln är idag.  
 



Vad händer efter en avreglering? 
- En studie av den svenska detaljhandelsmarknaden för alkohol 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

117

7. Slutsats 
 

 
Vi har nu kommit till det mest betydelsefulla kapitlet i denna uppsats. Hela 
uppsatsen leder fram till detta avsnitt, där vi ska presentera de slutsatser som 
våra studier har utmynnat i.  
 
 
Vi har funnit att vid en avreglering så kommer de fyra ledande 
dagligvaruhandelskedjorna att dominera detaljhandeln på alkohol. Det kommer 
även att finnas specialbutiker, varav en kommer att vara Systembolaget, samt 
minilivsbutiker. Försäljningen från dessa specialbutiker och minilivsbutiker 
kommer emellertid enbart att utgöra en liten del av den totala omsättningen på 
marknaden.  
 
De aktörer som redan existerar som detaljhandelsföretag kommer inte att ändra 
sina strategier nämnvärt i och med en avreglering, utan kommer snarare att 
anpassa de nya produktgrupperna till de strategier de använder sig av redan idag. 
Detta med undantag för Systembolaget, som kommer att tvingas ändra beteende 
från att försöka försvara sig, samtidigt som de vill dra nytta av sin nuvarande 
position för att skapa en fördelaktig position inför en avreglering, till att minska 
sitt utbud och specialisera sig.  
 
Alla företag på marknaden kommer därmed att vara analyserare. Dessa företag 
är duktiga på att snabbt anpassa sig till nya förhållanden. Det finns dessutom 
redan en viss balans inom detaljhandeln som kommer att minimera effekterna av 
en avreglering av detaljhandelsmonopolet. Detta i samband med företagens 
analyseraranpassningsstrategi kommer att leda till att marknaden snabbt 
stabiliserar sig och därefter beter sig som en vanlig marknadsekonomi.  
 
Substitut såsom privat införsel och illegal införsel består även efter en 
avreglering, även om dessa kommer att minska jämfört med dagens situation. 
Ett annat substitut som kommer att få ett uppsving i och med en avreglering är 
näthandeln. 
 
Leverantörerna kommer huvudsakligen att utgöras av importörer, även om vissa 
stora producenter själva kommer att agera leverantörer på marknaden. 
Grossisterna kommer att arbeta mot de minilivsbutiker som de betjänar idag. 
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När vi nu har sammanfattat vår hypotetiska struktur vill vi även urskilja de 
mekanismer som varit drivande i denna strukturs tillkomst.  
 
De ledande dagligvaruhandelskedjornas dominerande ställning på den 
avreglerade marknaden kan förklaras med att de redan har de materiella resurser 
som behövs, i form av butiksbyggnader och distributionsnät, för att kunna sälja 
produkterna, samt det kapital som behövs för att göra de nödvändiga initiala 
investeringarna. Dessa kedjor har även immateriella resurser i form av stor 
kunskap vad gäller marknadsinsyn och förståelse för politisk utveckling. De har 
likaså redan innan en avreglering etablerade kontakter och relationer med 
grossister som kan bli framtida leverantörer, ofta inom koncernen. De har 
därmed de resurser som krävs för att övervinna de etableringshot som uppstår på 
en avreglerad marknad. 
 
Systembolaget har visserligen också dessa resurser, men i och med att de utsätts 
för konkurrens kommer de att förlora marknadsandelar. Dagligvaruhandelns 
överlägsenhet gentemot Systembolaget kan dock förklaras med att 
konsumenterna vill handla allt på samma ställe och Systembolaget har inte de 
materiella resurser som krävs för att erbjuda detta.  
 
Övriga potentiella etablerare saknar dessa resurser helt, eller har dem delvis, 
men inte i samma utsträckning som dagligvaruhandelskedjorna. Därför ser vi 
inte heller dem som några stora aktörer på den avreglerade marknaden. 
 
På leverantörssidan kan vi urskilja flera resurser som är betydande för 
företagens överlevnad. De leverantörer som lyckas skapa goda relationer med 
producenterna och få ensamrätt på starka varumärken i sitt sortiment kommer att 
ha en stor styrka vid förhandlingar gentemot detaljhandeln. Goda kontakter med 
dagligvaruhandelskedjorna och grossister är även det viktiga immateriella 
resurser som skapar fördelar på marknaden. Att lyckas skapa goda relationer 
kräver även immateriella resurser såsom marknadsföring och kompetens. Ofta 
går detta hand i hand med storleken på företaget. Innehavet av dessa resurser är 
avgörande för vilka leverantörer som kommer att överleva på marknaden. 
 
Denna redovisning av de olika företagens resurser visar att dessa är av 
avgörande betydelse för vilka företag som har potential för att överleva och 
därmed ha en stor inverkan på hur strukturen av alkoholmarknaden 
kommer att se ut efter en avreglering. 
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Vi har även observerat att på detaljhandelssidan är både materiella och 
immateriella resurser viktiga medan importörerna är mer beroende av sina 
immateriella resurser. En importör sa under vår intervju att det inte finns så 
mycket substans i importörsbolagen. Vi anser att detta kan vara en förklaring till 
varför de immateriella resurserna är viktigare för ett importörsföretag än för en 
dagligvaruhandelskedja.  
 
När vi nu har etablerat ovanstående hypotetiska struktur av den avreglerade 
marknaden och undersökt vilka underliggande mekanismer som påverkar denna 
struktur, kan vi se att utvecklingen vid en avreglering av detaljhandelsmonopolet 
på alkohol inte helt kommer att följa det förlopp och de effekter som beskrivs av 
Bleeke och NUTEK. Ett försök att finna en anledning till detta mynnade ut i 
hypotesen att avregleringseffekterna vid en avreglering av ett onaturligt 
monopol, såsom detaljahandelsmonopolet för alkohol, inte är de samma som vid 
en avreglering av ett naturligt monopol. Detta kan bero på att de resurser eller 
förutsättningar som krävs och som många företag inte har i början av en 
avregleringsprocess, redan finns vid en avreglering av ett onaturligt monopol. I 
vårt fall skulle flera detaljhandelsföretag ha de materiella resurser som krävs 
redan innan en avreglering sätter igång, såsom distributionsnätet, storleken, samt 
butikerna. De studier som vi under arbetets gång stött på har i huvudsak baserat 
sig på avregleringar av naturliga monopol, och där har inte resursernas betydelse 
för avregleringseffekter poängterats eller tagits upp. 
 
En ytterligare observation, som kan vara en anledning till att 
avregleringseffekterna inte stämmer överens med Bleekes modell, är att några 
av de starkaste avregleringseffekterna på hela alkoholmarknaden kan iakttas på 
importörssidan. Anledningen till att avregleringseffekterna blir större bland 
importörerna kan bero på att importörerna genom detaljhandelsmonopolet har 
skyddats även de från en fri marknad och dess konkurrensmekanismer. De 
företag som däremot har agerat inom den marknadsekonomiska detaljhandeln 
har hela tiden verkat på en fri marknad och behöver därmed inte genomgå de 
förändringar som en avreglering innebär. Detta skulle kunna förklara varför 
avregleringseffekterna är starkare bland importörerna än bland 
detaljhandelsföretagen. När leverantörerna utsätts för konkurrens, på en 
marknad där dagligvaruhandelskedjorna efterfrågar nya produktgrupper och nya 
egenskaper hos sina leverantörer, blir det svårt för leverantörerna att överleva. 
Totaleffekten av detta kommer att vara bister för många importörer då ett stort 
antal kommer att vara tvungna att lämna marknaden. 
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8. Förslag till vidare studier 
 
 
Då den struktur över den avreglerade alkoholmarknaden som vi etablerat endast 
är hypotetisk, skulle det vara intressant att se hur väl denna struktur kommer att 
stämma överens med verkligheten. En uppföljningstudie om ett par år skulle 
därför vara intressant. 
 
Ett förslag till vidare studier skulle även vara att testa vår slutsats om att de 
berörda företagens resurser har avgörande betydelse för en marknads struktur 
efter en avreglering. Stämmer detta även på andra marknader?  
 
Ytterligare ett förslag till vidare studier är att testa vår slutsats om skillnaderna 
mellan avregleringar av naturliga och onaturliga monopol. Finns det en skillnad 
mellan vilka resurser som har en avgörande betydelse på avregleringseffekterna, 
beroende på om det är ett naturligt monopol som avregleras eller om det är ett 
onaturligt? 
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Bilaga 1 – Importörsföretag 
 
 
Nedan följer en kort presentation av de företag som har ställt upp på en 
intervju. De är alla bland de 15 största importörerna i Sverige. Informationen 
baseras på företagens respektive hemsidor 
 
 
Fondberg & Co 
Fondberg & Co grundades 1975 och är fortfarande idag ett familjeägt företag. 
Företaget har drygt 30 anställda och arbetar med både öl, vin och sprit. 
Fondberg & Co är den andra största vinimportören till Systembolaget efter det 
statligt ägda Vin&Sprit och den femte största spritimportören. 
 
 
Arvid Nordquist H.A.B  
Arvid-Nordquist H.A.B. är ett företag som vi kanske allra bäst känner igen från 
deras kaffeverksamhet. Företaget fungerar även som agentur och förser de 
nordiska dagligvaru- och storhushållsmarknaderna med varumärken från hela 
världen. Företaget har även ett säljkontor i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. 
Som alkoholimportör är företaget mest inriktat på viner. 
 
Pernod Ricard Sweden AB 
Pernod Ricard Sweden AB är ett svenskt aktiebolag som grundades 1991 under 
namnet Perau Associates AB. Sedan 1994 är företaget helägt av det franska 
Pernod Ricard som skapades 1975 genom en sammanslagning av de ledande 
franska anisproducenterna Pernod och Ricard. Pernod Ricard är den 3:e största 
aktören i världen vad gäller vin och sprit och finns representerade i de flesta 
länder. På det europeiska fastlandet är Pernod Ricard den största aktören. Pernod 
Ricard Sweden AB representerar Pernod Ricardgruppens egna produkter samt 
ett antal utvalda större producenter. Totalt har företaget 140 olika märken och 28 
anställda.     
 
Bibendum AB 
Svenska Bibendum är ett importföretag med 20 anställda och ingår i den 
skandinaviska koncernen Scandinavian Beverage Group. Scandinavian Group är 
den ledande privata aktören på den nordiska marknaden och har ett antal olika 
importörbolag både i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I koncernen ingår 
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även VSD logistics som har djup kunskap om den nordiska alkoholmarknaden. 
Scandinavian Beverage Group har i sin tur nyligen blivit uppköpt av det finska 
Altia, vilket är Finlands motsvarighet till det svenska Vin&Sprit, det gamla 
statliga monopolet på tillverkning och import av alkoholdrycker. Bibendum 
samarbetar med drygt 50 producenter över hela världen. 
 
Edström Chris Wine  
Innan avregleringen av importmonopolet fungerade Edström Chris Wine som en 
agentur till Systembolaget. Idag är företaget den 11 största vinimportören till 
Systembolaget, men importerar även lite sprit. Företaget ägs av den familjeägda 
danska koncernen Chris-Wine A/S och har ett dotterbolag i Finland, en filial i 
Norge och en vingård i Frankrike, Château de Séguin. I Sverige arbetar 12 
personer på företaget    
 
Bornicon & Salming AB 
Bornicon AB startade som en hobbyverksamhet 1987. Inför EU-inträdet och 
avregleringen av importmonopolet på alkohol 1995 gick företaget samman med 
Salming & Co AB och bildade bolaget Bornicon & Salming AB och fick 
importlicens. Företaget har 9 anställda och säljer mest vin och lite öl. På 
vinsidan har företaget den 13-14 största försäljningen av volym till 
Systembolaget.   
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Bilaga 2 – Intervjumall 1  
 
 
Denna intervjumall låg till som grund till våra intervjuer med ICA Sverige AB och Coop 
Sverige. Diskussioner fördes med utgångspunkt i dessa frågor.  
 
 
Namn:  
Företag: 
 
Er position på marknaden idag 
 
Berätta lite om dig och din roll i företaget. (Titel etc.) 
 
Kan du beskriva ert företag? Vad har Ni för olika verksamheter idag?  
 
Har Ni någon speciell strategi? (lågt pris, brett utbud, specialisering) 
 
Vad har Ni för erfarenheter vad gäller alkoholmarknaden i dagens läge? 
 
Har Ni någon verksamhet vad gäller alkoholdrycker? Hur ser den i så fall ut?  
 
(Frågor om någon verksamhet föreligger vad gäller alkoholdrycker) 
 
Använder Ni idag Er av någon speciell strategi? (lågt pris, brett utbud, 
specialisering) 
 
Vilken länk är Ni i distributionskedjan vad gäller alkoholdrycker? 
 
Säljer Ni till t.ex. restauranger och krogar eller agerar Ni importörer och säljer 
till Systembolaget? 
 
Hur ser alkoholmarknaden ut idag? Vilka konkurrenter har Ni? Största 
konkurrenter? Är vissa specialiserade, inriktade på lågprisprodukter eller ett har 
brett utbud? 
 
Hur ser konkurrensen ut allmänt på alkoholmarknaden idag? 
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Alkoholmarknaden idag och en eventuell avreglering 
 
Vad anser Ni om Systembolagets roll idag? 
 
Hur tror Ni att utvecklingen kommer att se ut och förväntar Ni er en avreglering 
av alkoholmarknaden? Kommer en avreglering att ske och när i så fall? Behövs 
en avreglering? 
 
Vad skulle en avreglering av detaljhandelsmonopolet innebära för Er del? 
 
Ser Ni några hinder till att etablera sig på en avreglerad detaljhandelsmarknad? I 
så fall vilka och varför? 
 
Ser Ni några möjligheter med en eventuell avreglering? 
 
Hur kommer Ert företag att hantera de förändrade omständigheterna? 
 
Har Ni redan börjat förbereda Er för en eventuell avreglering? I så fall hur? 
Någon speciell strategi?  
 
Kommer Ni att fortsätta med den strategin Ni har idag? (lågt pris, brett utbud 
eller specialisering) Varför/Varför inte? 
 
Vilken målgrupp skulle Ni rikta er till? 
 
Var kommer Ni att hamna i distributionskedjan vid en eventuell avreglering? 
Kommer Ni att endast vara distributörer till privatpersoner eller kommer Ni att 
sälja till t.ex. restauranger? Kommer Ni att vara grossister, importörer och/eller 
distributörer?  
 
Hur skulle Ert leverantörssystem se ut på en avreglerad alkoholmarknad? 
 
Hur tror Ni att marknaden kommer att utvecklas om detaljhandelsmonopolet 
försvinner? 
 
Vilka skulle de främsta aktörerna på marknaden vara? 
 
Om en avreglering sker, hur tror Ni att alkoholmarknaden kommer att utvecklas 
vad gäller konkurrens? Kommer det att bildas olika strategiska grupper? 
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Hur tror Ni att konkurrensen på alkoholmarknaden kommer att påverkas vid en 
eventuell avreglering? (Kommer antalet konkurrenter öka, kommer lönsamheten 
att påverkas, kommer sammanslagningar och allianser att ingås etc.?) 
 
Vad tror Ni kommer att hända med Systembolaget vid en eventuell avreglering? 
 
Tack så mycket för er medverkan!  
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Bilaga 3 – Intervjumall 2 
 
 
Denna intervjumall låg till som grund till våra intervjuer med de olika 
importörsföretagen samt ICA MENY. Diskussioner fördes med utgångspunkt i 
dessa frågor.  
 
 
Namn:  
Företag: 
 
Er position på marknaden idag 
 
Berätta lite om dig och din roll i företaget. (Titel etc.) 
 
Kan du beskriva ert företag? Vad har Ni för olika verksamheter idag?  
 
Har ni någon speciell strategi? (lågt pris, brett utbud, specialisering) 
 
Vilken produktgrupp är mest lönsam? 
 
Vilka slags kunder säljer ni till? Vilka är mest lönsamma? 
 
Vilken länk är Ni i distributionskedjan vad gäller alkoholdrycker? 
 
Hur ser alkoholmarknaden ut idag? Vilka konkurrenter har Ni? Största 
konkurrenter? Är vissa specialiserade, inriktade på lågprisprodukter eller ett har 
brett utbud? 
 
Hur ser konkurrensen ut allmänt på alkoholmarknaden idag? 
 
Alkoholmarknaden idag och en eventuell avreglering 
 
Vad anser Ni om Systembolagets roll idag? 
 
Vad anser ni om Systembolagets inköpsprocess? (är det svårt att få en produkt 
antagen?) 
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Hur tror Ni att utvecklingen kommer att se ut och förväntar Ni er en avreglering 
av alkoholmarknaden? Kommer en avreglering att ske och när i så fall? Behövs 
en avreglering? 
 
Vad skulle en avreglering av detaljhandelsmonopolet innebära för Er del? 
 
Ser Ni några möjligheter med en eventuell avreglering? 
 
Skulle de innebära några nackdelar för er del med en avreglering? I så fall vilka 
och varför? 
 
Har Ni redan börjat förbereda Er för en eventuell avreglering? I så fall hur? 
Någon speciell strategi? Hur kommer Ert företag att hantera de förändrade 
omständigheterna? 
 
Kommer Ni att fortsätta med den strategin Ni har idag? (lågt pris, brett utbud 
eller specialisering) Varför/Varför inte? 
 
Vilken målgrupp skulle Ni rikta er till? 
 
Var kommer Ni att hamna i distributionskedjan vid en eventuell avreglering? 
Kommer Ni att fortsätta av vara importörer och sälja till andra eller kommer ni 
även försöka att etablera egna butiker?  
 
Vilka nya kunder skulle en avreglering kunna innebära? 
 
Vilka kunder kommer att bli lönsammast för er del? 
 
Vilken produktgrupp tror ni kommer att bli lönsammast för er del? 
 
Hur tror Ni att marknaden kommer att utvecklas om detaljhandelsmonopolet 
försvinner? 
- Vilka skulle de främsta aktörerna på marknaden vara? 
 
Hur tror Ni att konkurrensen på alkoholmarknaden kommer att påverkas vid en 
eventuell avreglering? (Kommer antalet konkurrenter öka, kommer lönsamheten 
att påverkas, kommer sammanslagningar och allianser att ingås etc.?) 
 
Vad tror Ni kommer att hända med Systembolaget vid en eventuell avreglering? 
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Är det okej om vi använder ditt namn eller vill du vara anonym? 
 
Tack så mycket för er medverkan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


