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Sammanfattning 
 

Detta uppsatsarbete går ut på att beskriva situationen i Nynäshamn efter Lidls etablering 

i kommunen. Före Lidls inträde på svenska marknaden förekom oro och diskussioner 

om varuhuskedjan som fortsätter i media. En del av artiklarna i tidningarna är stark 

negativa till Lidl. Andra innehåller undersökningar som visar jämförelsetabeller mellan 

olika butiker och framhåller att det är positivt för konsumenterna med utländska 

lågpriskedjor på den svenska marknaden. 

Uppsatsen tar förhållandena i Nynäshamn som utgångspunkt för att dels studera om 

Lidl innebär något hot mot inhemska livsmedelbutiker, och dels för att undersöka hur 

konsumenterna i Nynäshamn ställer sig till varuhuskedjans etablering i kommunen. 

Situationen i Nynäshamn är unik. Fyra stora livsmedelskedjor finns etablerade i en 

kommun med ett mycket begränsat invånarantal, nämligen Ica, Konsum, Willys och 

Lidl. I kommunen bor knappt 25 000 invånare, varav drygt 13 000 bor i tätorten 

Nynäshamn. Man kan därför förvänta sig att det pågår ett intensivt krig mellan 

butikerna för att locka konsumenter. Huvudfrågan i uppsatsen är därför: hur ser ut 

verkligheten? 

För att genomföra undersökningen utnyttjas olika vetenskapliga metoder och ansatser.  

Olika ekonomiska teorier om marknadskonkurrens används för att hitta förklaringar till 

butikernas strategier och beteenden utifrån samlad empiri. Empirin har samlats från 

olika källor, t.ex. via intervjuer med butikcheferna, enkättundersökningar bland 

kunderna på de fyra butikerna, butikernas egen Internet sida, Nynäshamn Posten och 

annan media. 

I uppsatsen analyseras den lokala branschstrukturen (livsmedelshandeln), intervjusvar, 

resultat av enkättundersökningar och innehållet i medier med konkurrensteorier som 

underlag. Slutsatsen är att Lidls etablering inte bara ska uppfattas som ett hot mot andra 

livsmedelskedjor. Lidls etablering innebär också nya utvecklingsmöjligheter för andra 

butiker. De fyra butikerna kompletterar varandra väl, bland annat i perspektivet av 

kommunens demografiska struktur. 
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1. Inledning. 
Detta avsnitt behandlas bakgrund, problemformulering och motiv för studien. 

1.1 Utgångspunkter 
 
Inom EU har man sedan 1985 genomfört en rad olika insatser för att etablera en fri och 

rörlig marknad. Men det har inte varit lätt. Integrationsperioden har präglats av ovisshet 

och misstro. En slutsats är emellertid att de som har satsat på frihandel och obegränsad 

rörlighet över nationsgränser har bara blivit vinnare. (Palm G., 1999) Vägen till 

samförstånd läggs via fredliga lösningar, fri konkurrens och frihandel mellan olika 

länder i ett gränslöst Europa. Den betydelse som ett gränslöst Europa kan få för 

europeiska företagsledare kan illustreras med utgångspunkt i europeiska 

företagsledarens affärsaktiviteter på den förenade marknaden. (Palm G.1999) 

De öppna gränserna inom EU och den gemensamma marknaden har stor betydelse för 

konsumenterna. Det blir fler och annorlunda varor i butikerna. Varorna blir dessutom 

billigare när utländska företag får möjligheter att etablera sig på samma villkor som 

hemmahörande företag. Lidl har fått möjlighet att etablera sig i Sverige och 

nynäshamnborna har fått en Lidl butik vid sidan av de tre stora livsmedelbutikerna ICA 

Kvantum, COOP Konsum och Willys. 

1.2 Problemdiskussion 
 
En fungerade konkurrens är inte självklart önskvärt för säljarna på en marknad. Dessa 

har istället ett ekonomiskt intresse att söka uppnå en dominerad marknadsställning, dvs. 

monopol. Det är denna strävan efter marknadsdominans som leder till effektiviseringar 

inom företagen, billigare och bättre produkter för konsumenterna och som leder till 

ökad ekonomisk tillväxt för samhällsekonomin.  

Inom dagligvaruhandeln domineras marknaden av tre mer eller mindre vertikalt 

integrerade block. Dock har konkurrensen under senare år förbättras genom att nya 

lågprisaktörer har etablerats. Att andelen egna märkesvaror blir större är en del av 

utvecklingen mot hårdare konceptstyrning och priskonkurrens. Det förhållandet att 

branschens lönsamhet förefaller vara hög indikerar att det finns utrymme för fler 

aktörer. 

Fler konkurrerade aktörer på marknaden leder i flera avseenden till bättre villkor för 

konsumenterna, inte bara ett ökat produktutbud och priserna lägre. En ökad konkurrens 
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kan ur bidra till ett mervärde för konsumenterna på annat sätt, t.ex. i form av generösare 

öppettider, ett unikt produktutbud, en förbättrad service m.m. www.kkv.se  

I ett makroekonomiskt perspektiv bidrar konkurrensen till ett effektivare 

resursutnyttjande genom att marknadspriser pressas närmare marginalkostnaden. Detta 

kan, om det handlar om en marknad med stigande konsumentefterfrågan, återspeglas i 

nya företagsetableringar, ökad produktion och lägre priser.  

Då företagen konkurrerar med varandra tvingas de att använda sina resurser mer 

effektivt och bland annat reducera onödiga kostnader. För att en marknad ska vara utsatt 

för konkurrens krävs att alla in- och utträdeshinder elimineras, att företagen agerar 

oberoende av varandra och att konsumenter har möjlighet att göra fria val bland 

alternativen på marknaden. www.konkurrensverket.se  

Det mesta talar för att konkurrens mellan inhemska och utländska lågpriskedjor som 

Lidl och Netto behövs. Efterfrågan på lågpris varor finns framför allt bland 

låginkomsttagare, t.ex. studenter, arbetslösa, flerbarnsfamiljer och ensamstående 

föräldrar med barn. Jag tror att de flesta välkomnar utländska livsmedelbutiker, sådana 

som Lidl och Netto, och det beror på att de inte bara tvingar andra livsmedelkedjor att 

sänka priserna för att inte förlora sina kunder utan också bidrar till förståelse för att vi 

bor i en annan värld än förut, att det finns mångfald och nya möjligheter. Lidls och 

Nettos sortiment skiljer sig från sortiment i ”svenska” livsmedelbutiker, bland annat 

pga. sitt ursprung och sin utformning. Det är ungefär som att jämföra olika nationen kök 

– ingredienserna kan vara likartade men rätterna är olika. Vi välkomnar restauranger av 

olika slag och köket från hela världen, men när det gäller butiker från andra länder finns 

en stark misstro. 

Uppenbart är att Lidls etablering på svenska marknaden framstår som ett hot mot andra 

livsmedelbutiker. De har tvingats reagera och vidta olika åtgärder, inte bara sänka priser 

utan också sänka sina kostnader. De tvingas dela med sig av sina vinster till nya aktörer. 

Mediereaktionerna var också negativa till Lidls etablering i Sverige. Det verkade alltså 

som att inte bara andra livsmedelkedjor var emot Lidls etablering utan också 

konsumenterna var negativ inställda.  ”Lidl går inte hem hos svenskarna. Enligt en stor 

kundundersökning som Undersökningsföretaget Movement har gjort säger en tredjedel 

av dem som har provhandlat på den tyska matvarukedjan att de aldrig skall handla där 

igen. Resultatet av undersökningen visar att nästan fyra av tio kunder är missnöjda med 

matvarukedjan Lidls sortiment och att en tredjedel av dem som har provhandlat på Lidl 
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menar att de aldrig skall handla där igen.” (K. Bengtsson, Ulricehamns Tidning, 

13.8.2004, Svenskarna missnöjda med Lidl) 

Den hård konkurrents utsatta livsmedelsmarknad präglas av speciellt utformade 

erbjudanden riktat mot olika konsumentgrupper. Priskriget i branschen har börjat och de 

stora vinnarna är de butiker som kommer först med förmånliga och intressanta 

specialerbjudanden anpassade till konsumenternas speciella önskemål och 

privatekonomiska förutsättningar. 

Den här övergripande marknadsbilden känns följaktligen igen från Nynäshamn med 

dess fyra stora livsmedelskedjor som Ica Coop Konsum Willys och Lidl.  

Lidl i Nynäshamn slog upp sina portar den 2 juni år 2005. Dens inträde på Nynäshamns 

marknad föregicks av ett antal diskussionen i kommunens lokaltidning Nynäshamns 

Posten (NP). Här diskuterades inte bara huruvida det behövdes en stor livsmedelbutik 

till i Nynäshamn utan också om bussar och kommunikationsmöjligheter till och från 

olika butiker.  

Problemet för Nynäshamn består i att det finns alltför många arbetslösa efter Eriksson 

och Myskö varv stängdes. Många har varit tvungna leta efter jobb utanför kommunens 

gränser. De handlar också i närheten av sitt jobb för att spara tid. Ett annat stort problem 

för Nynäshamn är pendeltågtrafiken. Det är ofta försenat och då blir det attraktivare att 

välja bilen, vilket ger än bättre möjligheter att på väg hem från jobbet handla på andra 

ställen än i Nynäshamn. I sin tur leder detta till att lokala Nynäshamns butiker tappar 

sina potentiella kunder och självklart blir misstrogna mot nykomlingar som tar en del av 

konsumenterna.  

1.2.1 Problem formulering 
 
Ovanstående problemdiskussion leder till följande problemformulering: Eftersom 

Nynäshamn är en liten kommun uppstår det en mycket hård konkurrens mellan de fyra 

etablerade livsmedelkedjorna. Därför är det också intressant att studera hur var och en 

av butikerna går till väga för att bekämpa sina konkurrenter och tillfredsställa sina 

kunder. Huvudfråga för min undersökning är om Lidl verkligen utgör något hot mot de 

tre andra butikerna och om konsumenterna i Nynäshamn är verkligen är missnöjda med 

att Lidl finns här.  
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1.3 Syfte 
 
Syfte med undersökningen är att beskriva situationen kring Lidls etablering i 

Nynäshamn samt att analysera om denna etablering påverkade de andra butiker samt 

konsumenter och i vilken utsträckning. Syftet uppnås genom en undersökningsmetodik 

som beskrivs närmare i nästa avsnitt. Utgångspunkten tas i ekonomisk teori om 

konkurrens och välfärds- och effektivitetseffekter av konkurrens. Jag vill också 

analysera hur teorierna om olika konkurrensstrategier kopplade till olika 

marknadssituationer stämmer med ”verkligheten”, speglad via en fallstudie om 

konkurrensförhållandena mellan livsmedelskedjorna i Nynäshamn.  

 

Vilken är nyttan av en undersökning av det här slaget? 

Utifrån villkoren för livsmedelshandeln i Nynäshamn vill jag påvisa hur enskilda 

butiker påverkas av skärpt konkurrens och vilken nytta konkurrensen kan medföra för 

konsumenterna. 

 

Det krävs en viss tid innan konsumenterna utvecklar sina uppfattningar om nya butiker 

och varor. Därför vill jag ta reda på hur nynäshamnborna ser på Lidl i Nynäshamn som 

snart fyller ett år (02.06.06). Vilka är deras uppfattningar? Utifrån dessa kan man göra 

vissa preliminära bedömningar om betydelsen av och synen på Lidl i hela Sverige som 

helhet. 

1.4 Frågor 
 
Följande frågor skall besvaras: 

Hur uppfattar butikcheferna på de fyra livsmedelbutikerna konkurrenssituationen? 

Hur ser de Lidl som hot mot deras verksamhet? 

Vilka är deras största konkurrenter? 

Vilka åtgärder vidtar de? 

Hur försöker de locka fler kunder till sina butiker? 

Hur uppfattar nynäshamnborna konkurrenssituation i Nynäshamn efter Lidls etablering? 

Hur nöjda är de? 

Vad påverkar deras val av butik? 

Hur värderar de var och en av butikerna? 

Vilken nytta drar de av konkurrensen? 
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1.5 Avgränsningar  
 
För att operationalisera undersökningen måste vissa avgränsningar göras. Därför 

begränsas den till Nynäshamn men med en bredare koppling till de fyra livsmedelkedjor 

som har gemensamma intressen, svårigheter och gemensam åtgärdsstrategier. Själva 

undersökningen skall enbart beröra konkurrensen mellan butikerna och inte beröra 

Nynäshamns kommuns andra problem. 

 

2. Metod 
 
I detta kapitel skall tas upp olika metoder som man använder för att göra en bra och 

vetenskaplig undersökning. Kapitlet går ut på att ge en översiktlig bild över de metoder 

som tillämpas under arbetsgång. 

 

2.1 Fallstudie 
 
Mitt uppsatsarbete går ut på att analysera en fallstudie. 

En fallstudie kännetecknas av en avgränsning av vad som ingår i fallet och vad som 

ligger utanför, samt en ingående beskrivning av det definierade fallet. (Johannessen, & 

Tufte) 

Fallstudiers karakteristiska drag enligt M., Denscombe är: 

1. Inriktning på bara en undersöknings enhet Logiken bakom är att koncentrera sig på 

ett fall istället för många är att man genom att studera det enskilda fallet kan skaffa sig 

insikter som kan gälla för vidare konsekvenser. Målsättningen är att belysa det generella 

genom att titta på det enskilda. 

2. Studie på djupet.  Att studera saker i detalj, som ger större möjligheter att gå på djupet 

och upptäcka saker som kanske inte skulle ha blivit synliga vid en mer bred 

undersökning 

3. Fokus på relationer och processer, som kan ömsesidig påverka varandra, och vilken 

erbjuder en möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå. 

4. Naturlig miljö.   Det existerande fenomenet och dess omgivning. 

5. Flera källor och flera metoder Fallstudie tillåter att använda en rad olika källor, en 

rad olika typer av data och en rad olika typer av forskningsmetoder i en undersökning. 
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Alla lämpliga metoder och källor användas för att undersöka de relationer och process 

som man finner intressanta. (Denscombe, s.41-43) 

Fallstudier kan användas för att såväl undersöka om ett speciellt fall baseras på dess 

relevans för tidigare teorier och forskaren kan förutsäga vissa resultat om teorin 

stämmer, dvs. om teorins validitet. (Denscombe, s.45) 

Det finns också kritik mot fallstudier som vetenskaplig metod. Denna kritik grundas på 

nedanstående punkter: 

– fallstudier saknar statistisk validitet, 

– fallstudier är användbara för att generera hypoteser, men inte för att testa dem, 

– det går inte att generalisera från fallstudier. (Hägg & Hedlund) 

 

2.2 Vetenskapliga metoder 
 
Som har tidigare sagts tillåter an fallstudie använda olika forskningsmetoder i 

undersökningen. Därför beskrivs nedan de metoderna som är tänkta att användas. 
 

2.2.1 Kvalitativ ansats 
 
En kvalitativ fallstudieundersökning startar normalt med ett problem som hämtas från 

praxis. Därefter ställer man breda och svepande frågor. Det som vanligen styr 

fallstudieforskaren är frågor som rör en process (varför eller hur något sker) och frågor 

som rör förståelse (vad, varför och hur). (Merriam, s.57) En kvalitativ undersökning 

tillämpas för att undersöka mekanismer och orsaksförhållanden bakom sociala fenomen. 

(Johannessen & Tufte, s.70) 

 

Huvudargumentet för den kvalitativa metoden är att ge djupare förståelse för ett visst 

fenomen. Resultatet beror också på hur forskaren tolkar dem. (Denscombe)  

”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker förstå hur människor 

upplever sig själva och sin omgivning. Med en sådan undersökning försöker man 

komma åt något subjektiv. Detta subjektiva är något som i princip inte kan observeras 

utan måste förstås genom att man sätter in i människors situation. Två vanliga 

undersökningsmetoder är här naturalistisk observation och djupintervjuer”. (Hartman, 

s.15) Undersökningarna utmärks av användning av kvalitativa eller ”mjuka” data – 
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olika texter som måste bearbetas och tolkas, t.ex. publikationer ur medier och Internet. 

(Johannessen & Tufte) Det kvalitativa synsättet riktar intresset mera mot individen. 

Istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut ställer man frågan hur individen 

tolkar och formar sin verklighet.(Backman, s.48)  

2.2.2 Kvantitativ ansats 
 
Kvantitativa undersökningar grundas på positivistiska vetenskapsteorin som betonar att 

de företeelser man studerar är något man kan observera. Man observerar, manipulerar 

och mäter olika slags företeelser i världen och finna och uttrycka samband mellan dem. 

(Hartman, s.15)   

Kvantitativa ansatser kännetecknas av att man arbetar med ”hård” data. Under hård data 

avses data som går att mättas och möjliggör att lämpa sig för räkneoperation. 

(Johannessen & Tufte, s.69)  

Kvantitativ analys består av räkneoperationer men detta betyder inte att data består 

enbart av tal. Det kan bli åsikter och inställningar i en enkätundersökning som består av 

frågor och i förutbestämda svarsalternativ vilka sen kodas i enkäts bearbetning med 

siffror och bearbetas på vanlig sätt, samt ”siffror i allmänhet” som finns i statistiska 

databaser. (Johannessen & Tufte) 

 

2.2.3 Metodtriangulering 
 

Gemensamt för båda metoder är att de förklarar eller förstår fenomen och samband och 

ser generella eller unika mönstrar.(Johannessen & Tufte) 

Metod för att kombinera båda ansatser i en och samma undersökning kallas för 

metodtriangulering och betyder att man ser på ett fenomen från olika perspektiv d v s att 

använda olika tekniker att samla och analysera data. Kvalitativa och kvantitativa data 

kan kombineras på tre olika sätt. (Johannessen & Tufte) 

Det sättet som passar bäst i min undersökning är att använda dem parallellt.  

Detta gör att de kvalitativa data som samlas med hjälp av intervjuer och observationer 

kan analyseras med hjälp av både kvalitativ och kvantitativ tekniker, antigen med 

innehållsanalys eller statistiska metoder.  (Johannessen & Tufte) 
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2.3 Induktion och deduktion  
 
En kombinerad undersökning förutser att man använder olika arbetssätt som hjälper 

henne i arbete med samlat material.  De två viktiga arbetssätt kallas för induktion och 

deduktion. 

Kvalitativ metod är induktiv, vilket innebär att den fokuseras på process, förståelse och 

tolkning snarare än att vara deduktiv och experimentell. (Merriam)  

Induktion är en ansats i forskning som betyder att man samlar data – empiri och gör 

generella slutsatser som kan göras till teorier eller generella begrepp. (Johannessen & 

Tufte, 2002) ”Den induktiva logiken förknippad med mänskliga tendenser att forma 

generella trosföreställningar när man ser en regelbundenhet och man förväntar 

automatisk att regelbundenhet skall uppstå.” (Hartman, s.155) 

Deduktion är en ansats som går på att använda befintliga teorier och begrepp på 

konkreta eller pågående händelse. (Johannessen & Tufte) 

Deduktiva logiken ibland kallas för hypotesprövande dvs. att vi får kunskap att några 

regler gäller vid speciellt tillfälle och därför förväntar oss av den beteende som 

förknippas med den händelsen. Man har gjort klart från början vad man är ute 

efter.(Hartman, s.160) 

Fördelar med den hypotetisk-deduktiva metoden är att den inbjuder till att formulera 

hypoteser som är så allmänna som möjligt, eftersom de är lättast att testa.(Hartman, 

s.162) 

2.4 Datainsamlingsmetoder 
 
Det finns två sätt i en undersökning att samla information nämligen primär och 

sekundärdata. Med primärdata avses det material som kommer fram från 

enkätundersökningen, intervjuer och egna observationer. Med sekundärdata avses data 

och information som finns i litteratur och annan dokumentation, men också bearbetade 

material från enkätundersökningen, dessa data kallas också för hårda data.(Johannessen 

& Tufte) 

Informationen finns tillgänglig i form av de fyra butikernas egna Internetsidor,  

samt alla tillgängliga publikationer på nätet samt i Nynäshamn posten. Kurslitteratur 

från olika moment har också använts för jämförelse med teorier. Till min förfogande 

kommer också intervju med butikcheferna i Nynäshamn, mina egna observationer och 
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samtal med kunder samt enkättundersökning av kunder på de fyra stora 

livsmedelbutikerna i Nynäshamn. 

 

2.4.1 Intervju och observationer 
 

I kvalitativa fallstudier är det huvudsakliga syftet med en intervju att få en viss typ av 

information. Intervju är en vanlig metod för att samla in kvalitativ information 

Intervjuer är en primärkälla för en fallundersökning. De förutsägs att vara öppna och 

samtalsliknade för att uppnå det bästa resultatet. I en delvis strukturerad intervju vill 

man ha viss information från alla respondenter. (Merriam, s.86-88) 

Intervjuer kan bli slutna intervjuer med i förväg kodat frågeformulär som används i 

kvantitativa undersökningar och öppna intervjuer där frågornas innehåll, ordningsföljd 

och svarsmöjlighet är fria.(Jensen, s.64) En kvalitativ intervju är ett längre samtal 

mellan forskaren och en informant. Då de kvalitativa data samlas genom att intervjuaren 

ställer öppna frågor som inbjuder den intervjuande att formulera svaret själv. 

(Johannessen & Tufte) 

De vanligaste metoderna i kvalitativa undersökningar är frågeformulär. Frågeformulär 

kan användas för att erhålla information om särskilt intressanta förhållande. 

(Denscombe, s.43) 

Detsamma gäller för observationer. Att samla in information genom observation av 

olika företeelser kallas för deltagande observation, och sker på plats dvs. ute på fältet. 

Normalt brukar man kombinera informella intervjuer och samtal med observationer. 

(Merriam, s.101) Observationer är en del av kvalitativa undersökningar och innebär att 

forskaren finns på plats i situationen som är relevanta för studien. (Johannessen & 

Tufte, s.89) 

 

2.4.2 Enkättundersökning  
 
Kvantitativa ansatser kännetecknas av att människor och mänskliga fenomen studeras 

och kvantifieras. Generellt sett är de kvantitativa metoderna snabbare och billigare än de 

kvalitativa metoderna eftersom de kräver mindre resurser. Ett större antal personer 

tillfrågas utan att så stora resurser krävs. En enkät har legat till grund för 

undersökningen som gjorts i detta arbete och bland annat ”på stan intervjuer” har 
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genomförts. ”På stan intervjuer” är en datainsamlings metod som används när man vill 

undersöka åsikter, meningar och uppfattningar om till exempel fakta, händelser eller 

varor, bland vanliga människor ”på stan” fast i mitt fall kan man kalla dem för ”i 

butiken intervju”. I undersökningen har en opinionsundersökning genomförts som givit 

en bild om vad folket tycker om butikerna i Nynäshamn, vad de lockar mest att handla 

på var och en av butikerna, hur kunderna värderar olika egenskaper på respektive butik, 

om Lidls etablering påverkade andra butiker och om de andra butikernas reagerande på 

dens etablering. Efter att enkäten sammanställts har en statistisk samt en tolkande 

analysdel av resultatet genomförts. 

Denna metod har fördelar och nackdelar. En fördel är att man kan göra statistiska 

generaliseringar. En nackdel är att kvantitativa ansatser präglas av liten flexibilitet. 

Enkäten utarbetas före datainsamlingen och kan inte ändras efteråt. (Johannessen & 

Tufte, s.69-71)  

Vid insamling av information måste hänsyn tas till två viktiga begrepp inom 

undersökningsmetodik då det gäller enkätundersökningar. Det ena är 

standardiseringsgrad det vill säga utformning av frågor och deras ordning i enkäten. Det 

andra är graden av strukturering det vill säga i vilken utsträckning respondenterna får 

tolka frågorna i enkäten, beroende på deras uppfattningar och inställningar. (Dahlström) 

Eftersom enkätundersökningen är en opinion undersökning krävde jag inte av mina 

respondenter att kryssa bara ett enda svarsalternativ och stod gärna till deras förfogande 

under själva besvarande process. För mig var viktig hur dem svarade eftersom jag gärna 

ville prata med folk om deras åsikter och inställningar. Och då fyllde enkäten snarare en 

lockande funktion. Det finns sådana som är villiga att svara. Som vanligt är dem 

människor som har tid och lust att prata och diskutera butiken och även situationen i 

Nynäshamn. De flesta är pensionärer, så klart. De har inte bara tid för diskussioner utan 

också erfarenhet av olika butiker, redan färdiga åsikter och inställningar, de helt enkelt 

känner personal vilket är självklarhet för en liten stad som Nynäshamn.  

Det viktigaste tanke just med enkäten är att träffa folk ute i butikerna och höra på vad 

dem säger. Bara intervju med butikcheferna i Nynäshamn räcker inte för att få 

fullständigt bild av verkligheten och om konkurrens. Nynäshamnbornas åsikter har en 

viktig insats i mitt arbete därför att konsumenter är de som står i centrum och är de som 

är viktiga för varje butik. 

 14



I statistiken minsta tillåtna antal av respondenter för en godkänd och vetenskaplig 

undersökning skall inte vara mindre än 30 personer för att ge undersökningen giltig 

underlag. (Dahlström, 2000) 

För varje butik har jag skrivit ut 36 enkäter, vilken har givit möjlighet att ta enkäter med 

svarsalternativ Alla fyra från alla butiker och använda dem pga. tillräcklig kvantitet som 

grund för en statistisk slutsats i sammanställning av enkättundersökning. Även om jag 

förväntar mig inte i min enkätundersökning att få något statistisk underlag eller 

möjlighet att dra statistiska slutsatser kan man göra några generella bedömningar över 

hela befolkningen i Nynäshamn. 

 

2.4.3 Enkätsutformning  
 

I detta avsnitt vill jag berätta vad mitt vall av enkätens utformning påverkade. Enkäten 

har utformats med ett antal frågor med Per-strukturerade svarsalternativ, vilka anses 

mest lämpade för den typen av frågor enkäten vill ha svar på.  

Enkätens utformning är en sida med åtta frågor som är egentligen mer frågor än åtta 

eftersom jag försökte att få så mycket information som möjligt bara på en sida. 

Ensidig enkät med färdiga svarsalternativ ser enkelt och lite tidskrävande ut att besvara. 

Om enkäten har för många frågor och mångsidig kan det skrämma bort folk och 

dessutom kostsam. Därför försökte jag att klara mig så sparsamt som bara möjlig med 

frågor och pappersanvändning. Enkäten har nästan samma utformning för varje butik. 

Bara namnet i varje enkät är ändrat till respektive butik och specifikationen som till 

exempel Konsum och Ica har, vilka är skilda åt av Willys och Lidls.  

. 

2.4.4 Urval  
 

Det finns två grundläggande typer av urval: sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Båda har kommit till användning i fallstudier men icke-sannolikhets 

urval är den främsta metoden i kvalitativa fallstudier. 

Urvalet baseras på personlig kännedom. Man väljer individer utifrån rekommendationen 

från ”erfarna experter” på ett visst område. 

Jämförelseurval är et sådant urval då forskaren väljer ut individer, grupper och platser 

efter samma relevanta egenskaper för att sedan kunna jämföra resultaten. Det är 
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etnografens version av replication, dvs. upprepning. Ett exempel är när man väljer 

samma typ av elev men från olika klasser. (Merriam, s.61-64) 

Man kan tänka sig att de individer som man skulle vilja ha i undersökningen kan inte 

eller vill inte vara med. Då måste man nöja sig med dem som finns tillgängliga. Ett 

sådant urval kallas för bekvämlighetsurval eller tillfällighetsurval Ett sådant urval blir 

aldrig slumpmässigt eftersom man frågar personer som är villiga att svara på forskarens 

frågor. Trots det är det, eftersom det oftast inte finns någon urvals ram över utväljande 

metoden, ofta det mest praktiska vid den här typen av undersökningar. I så fall blir det 

icke sannolikhetsurval men fördelen med det är att detta är enklare och mer 

ekonomiska. (Hartman, s.242-243)   

 

2.4.5 Målgrupp 
 

Det som är undersökningens målgrupp, oavsett om det är hela befolkningen eller mer 

avgränsade grupper kallas för populationen.(Johannessen & Tufte, s.132) 

Eftersom det är omöjligt och onödig att ta med hela populationen då görs ett 

representativ urval av populationen dvs. en grupp som har liknande kännetecken, t.ex. 

som i detta fall det behövs inte ta alla kunder på alla de fyra butikerna utan bara de som 

är villiga att besvara frågor i enkäten.  

Målgruppen kan utgöras av vem som helst om de uppfyller krav på de kunskaper som 

behövs för att upplysa just detta ämne forskaren intresserar sig av. (Dahlström)  

Den första målgruppen för denna fallstudie består av butikcheferna på ICA, Willys, 

Konsum och Lidl i Nynäshamn. 

I den andra gruppen ingår kunder som är villigt delta i enkätundersökning och svara på 

frågor i ett frågeformulär med givna svarsalternativ. 

 

2.4.6 Litteraturgranskning  
 

Syftet med litteraturgranskning är vanligen att sammanställa all litteratur som finns 

inom given område. Betoningar ligger således på att framställa en komprimerad 

sammanställning av t.ex. resultat eller använda metoder. Anspråknings nivå är relativ 

blygsam i det att man sällan presenterar något nytt grepp eller har någon djupare 

analytisk ambition.(Backman s.66) 
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2.5 Validitet 
 
Ett forskningsarbete syftar till att producera giltiga och hållbara resultat på ett etisk och 

godtagbar sätt. Denna forskning skulle vara både trovärdig och pålitlig. Inre validitet 

handlar om frågan i vilken mån ens resultat stämmer överens med verkligheten.  

Extern validitet innebär i vilken utsträckning resultat av en undersökning är tillämplig i 

andra situationer, dvs. hur pass generaliserbara är resultaten från en vetenskaplig 

undersökning. (Merriam, 1994) 

 

2.6 Reliabilitet 
 

Reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas. Kommer 

undersökningen att visa samma resultat om den upprepas? Reliabiliteten i en fallstudie 

kan mätas via olika analystekniker eller genom triangulering. (Merriam, s.180) 

 

3. Teori 
 
I detta kapitel skall olika modeller och befintliga teorier behandlas för att påvisa senare 

vid analysen hur stämmer överens praktiska fall med teoretiska. Dessutom krävs en del 

av ekonomiska begrepp förklaras med hjälp av befintliga definitioner och modeller. 

 

3.1 Konkurrens drag 
 
Enligt Kotler det finns fyra olika positioner som ett företag kan ha på marknaden: 

1. marknads ledare – den som har största marknadsandel 

2. marknadsutmanare – den som kämpar hårt för att få sin marknadsandel 

3. marknadsföljare – den som försöker hålla sin marknadsandel utan att röra om 

alltför mycket 

4. marknadsnischer – den som betjänar ett litet segment som andra ignorerar. 

(Kotler, kap.11) 
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3.2 Konkurrensstrategi 
 
Enligt Kotler olika företag använder olika strategi beroende vilken position de har på 

marknaden. 

3.2.1 Marknads ledarens strategi 
 

T.ex. kan marknads ledaren använda fyra olika strategi: 

Expandera den totala marknaden genom att leta efter nya användare, nya 

användningsområde och få existerande konsumenter att använda produkter oftare. 

Öka sin marknadsandel genom att vinna konkurrenternas kunder, köpa upp 

konkurrenter eller vinna lojalitet. 

Förbättra produktiviteten t.ex. genom att minska kostnader; ändra produktmix – sälja 

mer hög marginal produkter; lägga till värde. 

Försvara sin position genom t.ex. positionsförsvar, då företaget bygger upp 

förstärkningar kring märket; flankerade försvar, då företaget förbättrar sina svaga sidor; 

förekommande försvar, då företaget manövrerar ut konkurrenterna genom t.ex. kraftiga 

prissänkningar; rörligt försvar, då företaget vänder sig till nya marknader; reträtt, då 

företaget koncentrerar sig på sina starka sidor. 

3.2.2 Marknadsutmanare strategi 
 

Frontal attack, då företag matchar sina konkurrenters produkter, priser och distribution, 

dvs. ger sig på konkurrenternas styrkor. 

– flankerande attack, då företag attackerar konkurrenternas svagheter. 

– inringande attack, då företag attackerar en konkurrent från alla håll på samma gång. – 

-passerande attack, då företaget struntar i konkurrenter och vänder sig till lättare 

marknad. 

Gerilla attack används av små företag mot stora jättar genom t.ex. stora prissänkningar 

och hoppas få en fot då och då. 

 

3.2.3 Marknadsföljare strategi 
 

Företag väljer att följa ledaren och därmed slippa bära de stora kostnaderna i utveckling 

av nya marknaden, produkter, information till konsumenter osv. De kan delas i tre 
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grupper: klonaren - tar efter allt; imitatören - tar efter en del och skapar resten själv; 

adaptaren - tar efter en del och förbättrar detta. 

3.2.4 Marknads nischarens strategi 
 

Företaget inriktar sig på en grupp av konsumenter som företaget känner väl och försöker 

tillfredställa på bästa sätt. På grund av detta kan företaget ta bättre betalt. 

3.3 Porters tre basstrategier i konkurrens 
 
Porter tar upp tre basstrategier för att bäst kunna hantera konkurrenskrafterna på 

marknaden. Basstrategierna är: 

Kostnadsöverlägsenhet som strävar genom stordriftsfördelar efter att ha en låg kostnad i 

förhållande till konkurrenterna. 

Differentiering, som innebär att företaget särskiljer sina produkter så att dem inte direkt 

konkurrerar med ledaren.  

Fokusering, som innebär att företaget riktar sig mot ett fåtal segment på marknaden. 

(Porter) 

Konkurrents strategi gäller positionering av ett företag, så att de egenskaper, som skiljer 

det från konkurrenterna, utnyttjas maximalt.(Porter, s.64)  

Först gäller det att hitta en kundgrupp där företaget har en konkurrens fördel och sedan 

genom positionering sätta sig i kundernas medvetande. (Kotler, kap.10). 

3.4 Varumärkes strategi 
 

Starka varumärken ger extra värde till en produkt och skapar lojala kunder. Det är en 

slag garanti för kvalitet eller andra egenskaper som märket står för. Det krävs dock stora 

investeringar i form av reklam, promotion och paketering för att skapa ett märke. Ett 

märke är ett namn, symbol eller design vars syfte är att identifiera en viss produkt och 

differentiera den från konkurrenter. 

Även varumärke har eget strategi. Kotler beskriver tre strategier som ett varumärke kan 

använda: 

Linje utvidgning en säljare använder sitt varumärke för att introducera nya egenskaper 

under en given produktkategori. 

Märkes utvidgning en säljare använder sitt namn för introducering av nya varor i en ny 

kategori. 
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Multibrands- en säljare utvecklar två eller flera märken under samma produktkategori. 

4 Empiri 
 
Kapitlet går ut på att ge en översiktlig bild över den insamlade material under 

arbetsgång och beskriver bransch, butiker, intervju med butikcheferna samt 

enkätundersöknings resultat. 

4.1 Branschpresentation. De fyra butikerna i Nynäshamn. 
 
Den svenska livsmedelsmarknaden domineras även idag av tre stora ägargrupper, Ica 

AB. Axfood AB och Kooperationen som tillsammans utgör över 90 procent av 

dagligvarumarknaden. De resterande procenten utgörs av Bergendalsgruppen och 

fristående aktörer. Netto, vars Sverigedel ägs till 50 procent av Ica AB, och Lidl 

fortfarande tar bara en liten andel. (Konkurrensverket 2005) 

Branschen som tidigare hade varit nationell började internationaliseras genom 

samarbete och uppköp. Ica har fått en holländsk delägare genom Ahold, som i sin tur 

ingått ett joint venture avtal med Dansk Supermarked. Coop Sverige ingår nu i Coop 

Norden. Och Axfood har etablerat sig i Finland. 

4.1.1 ICA Kvantum i Nynäshamn 
 

Historien om ICA startade i Västerås 1917. Hakon Swenson bildade inköpscentralen 

Hakonbolaget med tanken att enskilda handlare skulle kunna gå ihop för gemensamma 

inköp, butiksetableringar och marknadsföring.  

Idag är ICA-koncernen ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 

egna och handlarägda butiker i Sverige och Norge. 

Ica Kvantum är större matbutik med både vardags mat, allergianpassad mat, 

miljövänliga produkter och delikatesser från när och fjärran. På Ica Kvantum finns 

dessutom det mest inom skönhet, hälsa och media. www.ica.se

 

Ica Kvantum i Nynäshamn slog upp sina portar i mars 2000. Börje Lundholm som hade 

ägt Ica Primärhallen i Nynäshamn centrum övertog lokalen av Remi och omvandlade 

det till Ica Kvantum (NP, 00.04.14). Från början var det ide att Ica Kvantum skulle bli 

inte bara en ny lågprisbutik i Nynäshamn utan också det första i Nynäshamn med 
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Internet handling dvs. att kunderna kunde handla via Internet eftersom en stor andel av 

nynäshamnborna jobbar utanför kommunen och som följd även handlar utanför 

kommunens gränser. Därför ville dåvarande ägaren Börje Lundholm hemköra maten 

mot en avgift. Meningen var att öppna Internet butiken samtidigt med Ica Kvantum. Ica 

Kvantum i Nynäshamn skulle ha stor och bredd sortiment för låga priser.(NP 99.12.03)  

Under pågående åren fick Ica Kvantum byta ägare några gånger men ide med att ha det 

största sortimentet funnits kvar. Internethandling har inte varit frågan om och inte den 

billigaste butiken i Nynäshamn efter Willys och på senare tiden Lidls inträde. 

Idag är Ica Kvantum den största livsmedelbutik i Nynäshamn med sina 3 300 

kvadratmeter och ungefär 20 000 artiklar av varor i sitt sortiment. Här finns inte bara 

dagliga varor med några avdelningar som mejeri, kött & chark, nygräddad bröd, frukt 

och grönt, fisk, frysvaror, kallskänk & kök, special varor, utan också en kafeteria för c:a 

25 personer där man kan äta lunch som man köper i butiken och värmas upp vid behov, 

här finns ATG-ombud, Post-ombud, och Svenska spelombud. I butiken finns ett stort 

utbud av Vänliga varor –produkter för dem som är överkänsliga mot vissa födoämnen. 

www.ica.se

Ica är den enda butik i Nynäshamn som har en kundtoalett som är även 

handikappanpassad och ett lekrum för barn med rutschkanna och TV. 

Under våren säljas plantblommor utanför butiken och valet av blommor är det största i 

Nynäshamn. Parkering för c:a 100 bilar ligger bredvid men den karakteriseras av entrén 

som stängs under natten och ingen fri parkering då tillåten. 

Vad som skildrar Ica i Nynäshamn och vad inte många vet är Icas garantiåtagande. De 

kunderna som upptäcker fel i sitt kvitto får 25 kronor tillbaka till den felskillingen som 

dem hittar. Det tar för givet att butiken välkomnar att kunderna iakttar noga sina kvitton 

och är ordentliga i undersökningen i jakten på fel. Kassapersonal på andra butiker ser på 

detta inte så blitt. Det här ser jag som en plus och accepterar en bra vana hos kunder 

eftersom många gör det inte direkt på plats och i fall om det räknats inkorrekt blir de 

upprörda och skyller på butiken fast det är deras eget fel. (Detta är en vane kultur och 

uppfostringsfråga anser jag och kräver en enskild undersökning) Den andra 

garantiåtagande som gäller just på Ica är öppet köp som lite ovanligt i jämförelse med 

andra butiker. Man får tre gånger mer av köpeskillingen om färskvara är inte färsk, mot 

kvitto så klart. Det gäller i första hand kött som ligger i färdiga förpackningar och kan 

bli dåligt oavsett bäst före datum, mejeri produkter, salladsförpackningar eller lunch 

lådor som man gör och säljer på Ica.  
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Ica säljer mängd av varor under sitt eget namn Det finns två anledningar till att Ica tar 

fram egna varor: att det saknas något på marknaden eller att sälja en bra vara billigare. 

Grundidé med egna märkesvaror är att Ica som stor inköpare och leverantör kan sänka 

sina kostnader och på det sättet få ett lägre pris till konsumenten. Målet är att erbjuda 

kunder prisvärda varor. Icas varor ska hålla minst lika högt kvalitet som märkes 

ledarens vad beträffar exempelvis smak och produktsäkerhet. www.ica.se

Ica Kvantum i Nynäshamn har dessutom sin egen hemsida på Internet där man kan se 

annonser och senaste nyheterna från butiken. (Mina egna observationer) 

 

4.1.2 Coop Konsum i Nynäshamn 
 

Coop Konsum i Nynäshamn ingår i Coop Sverige som är ett dotterbolag i Coop Norden, 

en ledande dagligvaruaktör som ägs av konsument kooperationerna i Sverige, Danmark 

och Norge. Coop Sverige bedriver dagligvaruhandel i butikskedjorna Coop Forum, 

Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära. 

Coop Sverige svarar för cirka 60 procent av den konsumentkooperativa 

dagligvaruhandeln i Sverige. Resterande 40 procent bedrivs direkt av ett antal 

konsumentföreningar. www.coop.se

Konsum i Nynäshamn är den äldste butiken som funnits här från 1991, innan var det Ett 

Domus- varuhus från 1972. Förut fanns det tre Konsum butikerna på olika håll i 

Nynäshamn som var tvungna att läggas ner pga. olönsamhet. 

Konsum i Nynäshamn har det bästa läge i jämförelse med andra butikerna. Den ligger i 

centrum och har kommunals parkeringsplats mittemot som används av kunderna. Här 

på Konsum finns det c:a 17000 artiklar på ungefär 900 försäljnings kvadratmeter. 

Bredvid Konsum –dör i dör ligger Systembolaget som lockar självklart kunder till 

Konsum också. Men det är inte bara bra för butiken utan också besvärlig ofta på grund 

av de ibland fulla människor som påträffas inne i butiken. 

Här finns några avdelningar – brödavdelning med nygräddat bröd från eget bageri, 

manualdisk med lunch lådor, grillkyckling och grillkött, fiskeavdelning med färsk fisk, 

musslor och räckor, mejeriavdelning, frukt och grönsaksavdelning med färska varor 

från världens olika håll, nedfrysta varor och mycket annat. 

Konsum bjuder sina medlemmar förmånliga erbjudande varje vecka som framgår av 

reklambladet. 
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Dessutom har Konsum ett flertal egna varumärken som finns bara i Coops butiker och 

stormarknader nämligen COOP, Blåvitt, X-tra, Signum och Änglamark. De varorna är 

billigare än kända varumärkes eller miljöanpassade och ekologiska produkter. 

På Konsum i Nynäshamn finns det också Svenska Spelombud och Fotoframkallning 

Fujicolor. (Mina egna observationer) 

4.1.3 Willys i Nynäshamn 
 

Willys i Nynäshamn tillhör Axfood AB som bedriver detaljhandel med de helägda 

butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma och partihandeln Dagab samt 

Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker 

knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under 

varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 

handlarägda butiker. Marknadsandelen är knappt 22 procent. 

Willys ska erbjuda sina kunder Sveriges billigaste matkasse. Kunderbjudandet bygger 

på ett ständigt lågt pris och ett brett sortiment med såväl märkesprodukter som egna 

märkesvaror. Willys är idag en rikstäckande kedja med en etablerad lågprisprofil och 

hög trovärdighet för sitt koncept hos kunderna. Det ger ett bra utgångsläge för att 

fortsätta växa i ett konkurrensklimat som kännetecknas av överetablering, 

priskonkurrens och pressade marginaler. www.willys.se

Willys i Nynäshamn öppnades inte för länge sen. Det var före detta Matex från samma 

företag Axfood som fick ett nytt namn och småändringar inne i butiken. Den 8.11.2002 

slog Willys upp sina portar för konsumenter i Nynäshamn. Då och nu har Willys samma 

motto kvar ”den billigaste matkasse”. Willys i Nynäshamn fick en viss berömmelse som 

den billigaste butiken i hela länet år 2003. (NP, 2003) 

Willys i Nynäshamn ligger precis emellan två sina konkurrenter nämligen Ica och Lidl 

på samma gata. Vid butiken finns det en parkeringsplats för ungefär 50 bilar. 

Busshållplatser finns också på något avstånd från butiken och här stannar de flesta av 

bussarna som går igenom Nynäshamn. 

På Willys i Nynäshamn finns det olika avdelningar som frukt och grönt, färsk kött, 

färdiga varor, frysboxar, mejeriavdelning och brödavdelning. Här bakar eller grillar man 

inte, inte heller finns det mer service i form av ombud. Innehållet på hyllar består av 

vardags- och färskvaror. Ibland kommer förmånliga speciella erbjudande som lockar 

konsumenter till butiken.   
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Willys har byggt ut sortiment av varor under sitt namn som är analog med kända 

varumärkes varor men billigare förstås vilka är enligt butikchefen smakar samma som 

kända varumärkes varor. Ännu billigare är Eldorado som också tillhör Willys indirekt 

utan genom koncernen Axfood. 

Blomställe med plantor utanför butiken och billig plantjord var det populäraste denna 

månad (maj) bland kunderna. (Mina egna observationer) 

 

4.1.4 Lidl i Nynäshamn 
 

Lidl's historia sträcker sig tillbaka till 30-talet, när firman Lidl & Schwarz Livsmedels 

sortiment grossist grundades i södra Tyskland. Senare delades verksamheten upp i två 

affärsområden – lågpris under namnet Lidl och stormarknad under varumärkena 

Kaufland och Handelshof. Idag tillhör Lidl som en del av Schwarz företagsgrupp topp-

10 i den tyska dagligvaruhandeln och är aktiv som ett internationellt företag med 

dotterbolag i hela Europa. Efter det att den första Lidl-butiken öppnades i Ludwigshafen 

i början av 70-talet fortsatte expansionen i Tyskland fram till slutet av 80-talet. I början 

av 90-talet följde en internationell expansion, vilket har resulterat i butiker fördelade på 

nästan alla länder i Europa. Lidl har därmed det största butiksnätet på lågprismarknaden 

i Europa. Lidl erbjuder sina kunder bästa kvalitet till lägsta pris. 

Företagets policy är att placera ut butikerna nära hushållen och där det redan finns 

färdiga kommunikationer. Det är en lågpriskedja där varje butik är ett eget bolag. 

Varusortimentet är begränsat till 1100 produkter. Flertalet är egna märkesprodukter. 

Vissa produkter är från utlandet andra från Sverige. www.lidl.se

Lidl i Nynäshamn fyller ett år den 2 juni 2006. Lidl i Nynäshamn har samma 

utformning som de flesta Lidl butiker har och dessutom samma sortiment och priser. 

Butiken sätter fram speciella erbjudande på måndagar och torsdagar och då är det 

mycket folk inne i butiken. Det finns stort utrymme och således möjligheter för bredare 

sortiment men ofta stor hyllorna och frysboxar tomma pga. Stor efterfråga på 

rabatterade redan billiga varor. Det finns ingen service i form av ombud, ingen 

handikappanpassad- eller kundtoalett som var stort omdiskuterat tema i median i början 

av Lidls etablering. (Inte heller Konsum eller Willys har den men om detta föredrar man 

att tiga) Men här finns parkering för c:a 200 bilar och den är den största i Nynäshamn 

parkering nära en butik.  
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Lidl i Nynäshamn har ett bra läge. Den ligger bredvid hamnen därifrån båten till Visby 

på Gotland, till Gdansk i Polland och Ventspils i Lettland avgår. Ibland kommer stora 

kryssfartyg i Nynäshamn och även dess passagerare handlar på Lidl.  

Busshållplats finns också bredvid butiken fast den buss som går runt om Nynäshamn 

stannar inte här, den stannar c:a 100 meter borta. Många pensionärer klagar på detta för 

att de tycker om att handla på Lidl, men dem kör inte bil, antar jag. (Mina egna 

observationer) 

4.2 Intervju med butikcheferna 
 

Det som intresserade mig var deras egen arbetserfarenhet på respektive butik, hur dem 

uppfattar sin egen butik, hur de upplever Lidls etablering i Nynäshamn, vem deras 

kunder och vem är största konkurrenter är. Vilka åtgärder och strategi använder för att 

locka fram kunder och besegra konkurrenter. 

Jag fick tillstånd att spela ner intervjuerna på en diktafon av de alla tre butikcheferna 

förutom Lidls butikchef Veronika eftersom hon inte fick tillstånd av högsta ledningen 

att ge intervju fast enkättundersökning hon godkände och för detta är jag mycket 

tacksam. Jag tackar självklart de alla fyra för att de var så hjälpsamma. 

Frågeformulär för intervju med butikcheferna hade formats på samma sätt och finns i 

bilaga med fullständig version. Nedan finns bara en del av intervju med frågor som 

gäller konkurrens, strategi och värdering av Lidl. 

Eftersom det är tillåten att använda litteratur i min undersökning vill jag använda 

intervju som gjorde två studenter Johanna Elgeby och Karolina Nowak på SH med en 

Fastighet direktör på Lidl. De skrev en kandidatuppsats som kallas för 

”Etableringsstrategi för utländskt lågprisföretag på den svenska livsmedelmarknaden” 

under hösttermin 2003. De säger att intervju var gjort under förutsättning att hålla hans 

namn i hemlighet och därför kan uppfattas som mindre trovärdig. Men eftersom det var 

godkänt av SH lärare och det finns ingen anledning att misstänka dem i fusk och 

dessutom citaten i intervju stämmer överens med Lidls bild i allmänheten tänker jag 

använda dem som en intervju i min undersökning under avsnitt ”intervju med Lidls 

ledning gjort i hemlighet”. En del är tagen från Lidls egen Internet sida. 
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4.2.1 Intervju med Per på Ica 
 

Det finns nyligen fyra stora livsmedelbutiken i Nynäshamn. Har det påverkar Din 

butik på något sätt och i vilken utsträckning? 

Det är större konkurrens än förut med Lidls etablering i Nynäshamn. Lidls etablering 

har påverkat priserna på alla Ica butiker. Vi måste vidta några åtgärder för att inte tappa 

kunder. Men det visade sig att konsumtion bara har ökat.  

Föreställer Lidl något hot för din butik? 

Nej, det gör det knappt. Vi har helt annat sortiment av varor. Det går inte att jämföra. 

Lidl är för liten butik för att föreställa något hot. 

Vem är största konkurrenter och vilka åtgärder vidtar butiken för att kämpa mot 

konkurrenter? 

Willys och Konsum är våra konkurrenter eftersom de säljer samma varor fast inte har så 

många artiklar som Ica har, kanske hälften av det. Konsum liknar mer Ica på grund av 

sortiment och antal varor. Även om Willys har samma varor har dem mindre antal 

varor. Men Lidl är ingen konkurrent. Man var mer rädd från början före Lidl kom in 

men nu inser man att de inte spelar på samma villkor. 

Vi försöker att vara aktuella med varorna, tar in nyheterna. Vi fortsätter med att utöka 

sortiment. Vi profilerar mot att få färska varor som är prisvärda och sätter på dem 

konkurrenskraftiga priser. Vi bjuder på mervärde på våra varor.  

Vilken strategi använder för att locka fram kunder?  

Vår aktuella strategi är att lyfta fram rätta varor, som vi tjänar mest pengar på och de 

som är mer exklusiva; breda och fördjupa sortiment. Vi jobbar med ekonomi hela tiden. 

Vi måste ju känna pengar för att ha råd att betala kostnader. Vi jobbar väldigt 

målinriktad. 

Det är viktigt för butiken att kunderna får trevlig bemötande. 

Sortiment, personal och service - är de tre som vi profilerar stark. Öppettider, 

Manueldisk, kaffet är också viktiga. Vi vill att kunderna kom hit och handlat så mycket 

som möjligt. Jag tror att vi lyckas med det. Vi ökar ju kundantalet hela tiden. 

4.2.2 Intervju med Eva Åkerman på Konsum 
 

Det finns nyligen fyra stora livsmedelbutiken i Nynäshamn. Har det påverkar Din 

butik på något sätt och i vilken utsträckning? 
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Priserna på Konsum i Nynäshamn är 5 procent lägre än på andra Coop Konsum butiker 

i hela Sverige. Men detta är inte Lidls etablering som påverkade vår prisnivå, vi införde 

sådana priser förre Lidl kommit. Det var bestämt. Man gjorde en prissänkning för att 

testa och se om det kan påverka. Det är inte jag som bestämmer priserna i butiken. Vi är 

en kooperativ och priserna bestäms av högsta ledningen. 

Föreställer Lidl något hot för din butik? 

Lidls etablering i Nynäshamn påverkade inte Konsum på något sätt. Bara två första 

dagar var det liksom tomt i butiken och efteråt allt som vanligt.  

Vem är största konkurrenter och vilka åtgärder vidtar butiken för att kämpa mot 

konkurrenter? 

Våra största konkurrenter är Ica och Willys. Vi har nästan samma sortiment. Inga 

åtgärder behövs för att kämpa emot konkurrenterna. Vi mixar bra varandra eftersom vi 

har olika sortiment, olika kundgrupper. Konkurrensen är bra. Det gynnar konsumenter 

och tvingar oss att vara bättre. 

Vi välkomnar alla butiker som öppnas i Nynäshamn. Nyligen kommit Lindex som 

ligger så nära oss på Centralgatan. Det lockar kunder till centrum och på så sättet hit. 

Jag är väldigt positiv inställd till nya butiker i Nynäshamn även om det är Lidl som drar 

till sig folk att handla här i Nynäshamn, då kan man jämföra kvalitet på varorna och 

kommer att handla till oss ändå.  

Men det finns positiva och negativa sidor av vår granne Systembolaget. Visst folk 

kommer att handla mycket på helgen på Systemet och sällan går förbi Konsum efteråt. 

Men å andra sidan det skrämmer folk också då de ser de konstiga typer som står utanför 

och gapar och skriker och smuttsar ner. Jag är tvungen att städa utanför portarna varje 

morgon. Vår butik måste se trevligt ut även det är inte mitt territorium utanför dörrarna 

men kommunens ansvar. 

Det största problem för alla butiker i Nynäshamn att många jobbar utanför kommunens 

gränser och handlar där, därför är det viktig att nya butiker kommer till Nynäshamn, det 

inbjuder folk att handla på hemmaplanet. 

Vilken strategi använder för att locka fram kunder?  

Vi använder ingen speciell strategi för att locka kunder. Vi ligger bra i centrum. 

Fast vi lägger största fokus på kundbemötande och service ändå. Kundbemötande är 

jätte viktig. Om du respekterar kunden, respekterar han dig. 
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Vi satsar i stort på Hälsömat och miljöprodukter, grill och nybakad bröd från eget 

bageri, lunch lådor för dem som jobbar i Nynäshamn och kommer hit att handla på 

lunch tid. 

Viktig är också att butiken är fräsch och de varor som efterfrågade är färska.  

4.2.3 Intervju med Ove Nilsson på Willys 
 

Det finns nyligen fyra stora livsmedelbutiken i Nynäshamn. Har det påverkar Din 

butik på något sätt och i vilken utsträckning? 

Försäljningsmässigt ser vi inte att det minskat, minsamt lite. Folk kommer hit som 

vanligt eftersom dem vet att här kan dem handla billigt i alla fall billigare an på Ica och 

Konsum. Vi är tvungna att hålla låga priser och bra kvalitet på varorna. Men ännu 

billigare har det inte varit.  

Föreställer Lidl något hot för din butik? 

Efter Lidl öppnades märkte vi detta i två veckor, folk ville veta vad Lidl är för något. 

Men efteråt gick det som vanligt. Det är inte nackdel att de kommit hit snarare fördel, 

man fick möjlighet att jämföra. 

Lidl är ingen konkurrent. Den har inte samma sortiment. Dem har kanske 1200 artiklar i 

sitt sortiment. Det går inte att jämföra. Innan de kom trodde vi att vi får en konkurrent 

på lågprismarknaden. Men de har inte samma krafter. De har inte samma sortiment. De 

är duktiga på vatten och öl men storhandla går inte på Lidl. Man tvungen i alla fall 

komma hit och handla här eller på andra butiker det som fattas där. 

Vem är största konkurrenter och vilka åtgärder vidtar butiken för att kämpa mot 

konkurrenter?  

Våra största konkurrenter är Ica och Konsum. Vi har samma varor fast vi har lägre pris. 

Vi har samma priser på våra butiker i hela länet.  

Vi ligger på samma gata som Lidl och Ica. Man åker kanske först dit, sen hit om man 

inte hittar allt som man behöver och van att köpa. Hittar inte här åker man vidare till 

Ica. Man handlar överallt. Värre är att folk flyttar från Nynäshamn efter Eriksson 

stängts. Kunderna handlar på andra ställen, de som åker bil till jobbet utanför 

kommunens gränser handlar också utanför. 

Vilken strategi använder för att locka fram kunder?  

Vi har samma strategi i hela landet. Viktigt är att hålla ner priser, att ha fräscha 

grönsaker och frukter för förmånligt pris. Vi måste ha allt vad kunder vill ha för att de 
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inte åkte till andra butiker. Vi lockar kunder med priset och kvalitet. Vi har speciella 

erbjudande då vi hittar något extra billigt. 

 

4.2.4 Intervju med Lidls ledning gjort i hemlighet 
 

”Företaget har en policy att inte prata med press. Detta betyder att pressen kan skriva 

vad som helst om företagen utan vi försvarar oss. Lidl har valt att inte ta diskussioner 

med press utan vill hålla en låg profil och låta butikerna tala för sig själva. Allmänheten 

kan få fel bild av oss och anta att det som skrivs är sant.” 

”Det råder starkt oligopol på den svenska marknaden. Samtidigt har de stora aktörerna 

genomfört strategiändringar sedan Lidl dök upp på marknaden genom att försöka införa 

lågpris och förändra sin verksamhet mot lågpriskoncept.” 

”Vi definierar vårt affärskoncept som hard-discount (eller kostnadsöverlägsenhet enligt 

Porter), dvs. att vi erbjuder ett begränsat sortiment till lägsta möjliga pris. Lidl präglas 

av enkelhet, vilket även grundidén och nyckeln till framgång. Vi vill att Lidl skall 

förknippas med enkelhet, enkelt ta sig dit, enkelt att hitta i butiken, enkelt att handla.” 

(Ur C-uppsats på SH) 

Företagsstrategin är ”Bästa kvalitet till lägsta pris”. Genom att köpa in stora mängder, 

utnyttja billiga världsmarknadspriser samt hålla små marginaler kan vi erbjuda våra 

kunder låga priser. Kunden står alltid i centrum. Kundorientering och att kunden är nöjd 

är grundstenarna i vår framgång. Därför erbjuder vi inte bara kvalitet, färskhet och 

billiga priser, utan även många toppaktuella varor, som växlar varje vecka, som 

stämmer med våra kunders behov.  www.lidl.se

 

4.3 Enkätundersökning 
 
Under enkätundersöknings genomförande fick några respondenter inbilla sig att jag 

tillhör antingen butikens personal eller kommit på uppdrag av högsta ledningen för att 

se hur de i butiken klarar sitt jobb. I sådana fall hjälpte inte mina förklaringar att jag gör 

mitt eget arbete och var tvungen att lova göra allt jag kan för att föra vidare deras 

budskap och påverka butiker på något sätt. Vad jag egentligen kan göra med hjälp av 

mitt arbete är ju framföra mina undersökningar till butikcheferna i Nynäshamn och till 
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alla som är intresserade av att läsa det, och på så sätt förbättra situationen om den 

verkligen behöver det. 

Alla siffror och tabeller finns i bilagor till uppsatsen.  

I den första fråga ville jag veta vilken butik föredrar kunderna att handla på? 

Svarsalternativen har varit Ica, Konsum, Willys, Lidl och Alla fyra. 

Det visar sig att Icas kunder föredrar Ica framförallt som sin favorit butik mer än 

kunder på andra butiker. Alla andra butiker har lägre resultat i denna fråga. 

Sammanlagt 36 personer av alla respondenter handlar på alla fyra butiker. 

I frågan två intresserar jag mig vad lockar kunderna mest att handla just på...Här 

kommer namnet på butiken?  

Här finns följande svarsalternativ: Prisnivå, Personalbemötande, Sortiment, Närhet till 

hemmet, Butikens bekväma läge, Vana, Varor som finns bara här och Speciellt 

erbjudande  

Det visar sig att de flesta av respondenter på Ica väljer butiken pga. sortiment och 

personalbemötande. Konsums respondenter föredrar butikens närhet till hemmet och 

personals bemötande. Willys och Lidl som förväntas lockar de flesta med sina låga 

priser. Lidl valds också av många pga. varor som finns bara här och speciella 

erbjudande. 

I fråga tre ville jag få kundernas betyg på olika egenskaper hos respektive butik. De 

skulle sätta betyg mellan ett och fem, då ett betydde jätte dåligt och fem –jätte bra. 

De flesta av respondenter på Ica sätter bästa betyg på Icas personal. Lite mindre antal 

av respondenter sätter jätte bra på Icas service och sortiment. Kvalitet på varor är bäst 

på Ica påstår Icas respondenter. Deras antal är högre än på de andra tre butikerna.  

På Konsum fick butikens bekväma läge mer bästa betyg och kvalitet är bra för många. 

Willys fick högsta antal av bästa betyg på sina pris och bekväma läge. Lidl har högsta 

antal av bästa betyg på sitt pris och mer respondenter än på de andra butikerna satt 

högsta betyg på speciella erbjudande. 

Fråga fyra gäller påstående som kopplar Lidls etablering till konkurrenssituation i 

Nynäshamn. Här ville jag gärna se om kunderna på de alla fyra butikerna inser att Lidls 

etablering påverkade butikerna i Nynäshamn och upptäckte någon skillnad mellan då 

och nu. Därför finns det svarsalternativen Det har blivit billigare att handla på alla andra 

livsmedelbutiker i Nynäshamn, Det har blivit mer aktiviteter inne i butikerna, Det 

förändrades till det bästa i allt, Det har inte hänt så mycket och Det är samma gamla 

som tidigare. 
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Dem flesta av respondenter på Konsum inser inte att Lidls etablering påverkade 

butiken. Det har inte hänt så mycket valde 22 av 36, denna siffra är högre än på de 

andra butikerna. Samma svarsalternativ på Willys, Ica och Lidl valde konstig nog 13 

personer av 36 på respektive butik. På andra plats bland svarsalternativen finns Det 

har varit billigare att handla. Lidls kunder ser det mer tydligt än kunder på andra 

butiker - 15 av 36 ser skillnaden mellan då och nu. 

Samma gamla som tidigare är högprioriterat på Willys, en tredjedel av kunderna på 

Willys påstår detta. Denna påstående på andra butiker väljer betydlig färre antal av 

respondenter. 

På frågan fem skulle respondenterna svara om de känner sig som trogna kunder i 

respektive butik.  

Mer trogna kunder har Ica -27 av dem som svarade på Ica och 17 respondenter som 

svarade på enkätundersökning på andra butiker (ur frågan 1). 

Nästa fråga gäller om man har månadskort för Ica och Konsums kunder eller man vill 

att Willys och Lidl infört kundkort. 

De flesta på Ica och Konsum har medlemskort och utnyttjar medlemsförmåner. Willys 

kunder varken eller strävar efter medlemskort eftersom 19 respondenter vill och 17 vill 

inte ha att Willys infört medlemskort. Lidls kunder tittar på det med humör och säger 

nej i 22 fall, billigare än så ser dem ingen anledning att få. 

Fråga sju gäller bedömning av hur respondenterna uppfattar situationen med de fyra 

livsmedelbutikerna i Nynäshamn och om dem tror att det är bra för konsumenter dvs. 

för dem själva. 

Nästan jämnt i varje butik, väljer de flesta att det är bra för konsumenter att det finns 

fyra stora livsmedelbutiker i Nynäshamn.  

Fråga åtta gäller beskrivning av dem själva. Under fyra underpunkter finns 

svarsalternativ som gäller respondentens civilstånd, ekonomisk ställning, nationalitet 

och arbetsstånd. 

De flesta av respondenter är svenska, medelklass, familj med barn och pensionärer. 

 

Sammanställning av enkätundersökning 

 

144 enkäter sammanlagt från alla fyra butiker ger följande resultat: 

122 respondenter av 144 är nöjda med att det finns fyra stora butiker och välkomnar 

konkurrens i Nynäshamn. 61 person av 144 säger att det inte hänt så mycket efter Lidls 
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etablering och 37 tror att det har varit billigare att handla. Bara 12 tror att det 

förändrades till det bästa i allt. 

Av dem som valde svarsalternativet (37 respondenter) Alla fyra på fråga ett har jag gjort 

följande sammanställning: 

De flesta, 20 personer, väljer butik pga. prisnivå. Dem är riktiga prisjägare. Personal 

bemötande hos dem står på andra plats. Ännu mindre intresserar de sig av sortiment 

och varor som finns bara på respektive butiken. Tretton av dem tror att det inte hänt 

mycket efter Lidls etablering men på andra plats bland dem finns svarsalternativet Det 

har varit billigare att handla, 12personer. De är också mest positiva till konkurrens i 

Nynäshamn i jämförelse med varje butik för sig, 33 personer. De flesta är pensionärer 

som tillhör medelklass. 

 

5. Analys 
 
I detta kapitel skall all information samlad genom intervju, enkätundersökning, Internet 

och media analyseras med hjälp av modeller och ekonomiska teorier om konkurrens 

som behandlades i teorikapitlet. 

5.1 Analys av butiker 
 

Med hjälp av samlade information och utifrån Kotlers modell om konkurrensdrag kan 

jag klassificera de fyra butiker på följande sätt. 

Ica är en uppenbarligen marknads ledare, som har det största marknadsandel inte bara i 

Nynäshamn utan också i hela Sverige. Enligt Konkurrensverket senaste rapport äger Ica 

43,9 procent av dagligvaruhandelsmarknad. De strategier som Ica använder i sin kamp 

mot konkurrenterna är några. En av dem är positionsförsvar: genom att bygga upp 

förstärkningar kring märket, t.ex. genom reklam på TV då det är inte varor som 

annonseras men själva Ica-butik. Produktivitet förbättring förutser mervärde för samma 

pengar, om detta säger butikchef Per i intervjun och innebär bättre kvalitet på befintliga 

varor. Ökning av marknadsandel t.ex. genom uppköp av konkurrenter. Som följer av 

Konkurrensverket rapport köpte Ica 50 procent av Nettos Sverigesandel. 

Genom det största sortimentet och ökad service i butiken lockar Ica Kvantum i 

Nynäshamn i första hand de kunderna som vill göra sina inköp på en och samma ställe 

och slippa åka till andra butiker, spara tid och pengar i jakt på de saknade varorna.  
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Det är prestigefullt att handla på Ica. Man värderar sig högt om man handlar på Ica. Och 

det är det som jag hörde av mina respondenter. Dvs. det är inte min uppfattning men 

kundernas.  

Eftersom butiken är ägd av en svensk lockas en del av kunder pga. denna anledning. Det 

är också kundernas mening.  

Inte det minsta roll spelar Icas namn. Ica varumärke har stor vikt i Sverige och bra rykte 

i media. Dessutom har Ica funnits längre i Sverige och för många är det vana och 

tradition att handla just på Ica.  

Stor roll spelar olika förmåner för medlemmar och pensionärer. Och även lekrum för 

barn som lockar barnfamiljer.  

Konsum är också ett gammalt namn. Hit kommer man pga. samma anledning som till 

Ica dvs. vana och tradition, även status. Konsum har högre status än Ica har eftersom 

den är dyrare. Enligt min uppfattning är Konsum i Nynäshamn är en marknads 

nischare som kännetecknas av vald strategi. Butiken inriktar sig på en grupp av 

konsumenter nämligen dem som bor och jobbar i centrum av Nynäshamn, gamla trogna 

kunder och medlemmar vilka butiker försöker tillfredställa på bästa sätt. På grund av 

detta och sitt bekväma läge tar butiken högre betalt. 

Willys i Nynäshamn är en marknadsföljare, dvs. den som försöker hålla sin 

marknadsandel utan att röra sig alltför mycket. Willys strategi är kostnadsöverlägsenhet 

enligt Porters modell, dvs. butiken strävar genom stordriftsfördelar efter att ha en låg 

kostnadsfri förhållande till konkurrenterna. En annan strategi som passar här och 

karakteriserar en marknadsföljare är enligt Kotler att följa marknads ledare och därmed 

slippa bära de stora kostnaderna i utveckling av nya marknaden, produkter, information 

till konsumenter osv. Eftersom Willys motto var från början ”Samma varor - lägre pris”, 

det är lätt inse analog med ”imitatören” som tar efter en del och skapar resten själv. Hit 

kommer enligt butikchefen Ove de kunderna som har smalare plånbok dvs. 

barnfamiljer, pensionärer och låginkomsttagare. 

Lidl i Nynäshamn är en marknadsutmanare (även i Sverige), dvs. den som kämpar 

hård för att få sin marknadsandel. Lidl använder enligt mig alla tre basstrategier som 

Porter beskriver: kostnadsöverlägsenhet, genom att ha låga kostnader i förhållande till 

konkurrenterna; differentiering, genom att särskilja sina produkter så att de inte direkt 

konkurrerar med ledaren och fokusering, då företaget riktar sig mot ett fåtal segment på 

marknaden nämligen mot dem som har sämre inkomst eller prisjägare. 
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Alla butiker använder även varumärkes strategi genom att använda sitt namn för att 

introducera nya varor dvs. märkens utvidgning  eller multibrands  dvs. utvecklar två 

eller flera märken under samma produktkategori. Exemplet på detta är Coop:s Blåvitt, 

X-tra, Änglamark och Signum; Axfood:s Eldorado, Willys och Hemköp; Ica:s Euro 

Shoper, Skona och Prima Cookery.  

Oavsett sin lilla storlek men stora omsättningar utanför Sverige och ett känt namn satte 

Lidl skräck i alla blivande konkurrenter före sitt inträde i Sverige. Det ser ut att ingen av 

de blivande konkurrenterna i förväg undersökte vad egentligen Lidl föreställer av sig. 

Att bli rädd för en butik som har litet sortiment ser inte klok ut. Men det är lätt inse på 

efterhand. 

Mina egna observationer visar att det finns många barnfamiljer på Lidl som handlar. 

Det finns ingen anledning att tro att de tillhör just till låginkomsttagare eller att de är 

missnöjda med sin val av butiken pga. kvalitet på varor. Dem som tycker inte om Lidl 

handlar inte där fast kommer ändå i ren nyfikenhet. Det pågår små förändringar hela 

tiden. T.ex. varukorg som inte fanns förut och många klagade på detta från början 

egentligen kommit. Det pågår rea på redan billiga varor varje veckan, till och med rea 

på frukter och grönsaker i Nynäshamn kan bli även större än på andra Lidls butiker i 

länet. Lidl satsar på billiga varor från utlandet och på sista tiden även många svenska 

varor ingår i sortiment. 

 

5.2 Analys av intervju med butikcheferna 
 
Enligt butikcheferna på Ica, Willys och Konsum föreställer Lidl inget hot pga. sitt lilla 

sortiment och annorlunda varor som inte går att jämföra med deras egna. Men vissa 

åtgärder var de tvungna att vidta. Prissänkning är en av dem.  

Som säger Eva Åkerman på Konsum de mixar bra varandra. Problemet inser de inte att 

Lidl kommer hit och drar åt sig deras konsumenter utan att folk som jobbar utanför 

kommunens gränser handlar utanför också. Och därför är de positiv inställda att Lidl 

finns här för att det lockar folk att handla på hemmaplanet och det finns möjlighet att 

jämföra varor och priser i olika butiker. Då är det deras förmåga att tillfredstalla kunder 

på bästa möjliga sätt är avgörande för konsumenter i val av butiken. 
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De tre ”gamla” butikerna ser gärna varandra som konkurrenter och försöker locka 

kunder med olika strategi. Ica har det bredaste sortiment av varor och mer service. 

Dessutom här finns det möjlighet för utveckling pga. stor försäljnings yta.  

Konsum satsar i stort på Hälsömat och miljöprodukter, färska varor och service. Viktig 

för den är kundbemötande. Utan att anstränga sig för mycket har Konsum sina kunder 

som kommer dit ändå pga. butikens bekväma läge.  

Willys kämpar hård mot sina konkurrenter genom att sänka sina kostnader, till och med 

byter leverantör i fall dem tänker höja priset. Det finns ingen speciell service i form av 

ombud eller grill eller lunch lådor heller pga. stora kostnader och liten nytta för butiken. 

Men det finns varor som är billiga och av samma leverantörer som Ica och Konsum har.  

 

5.3 Analys av enkätundersökning 
 
Som visar enkätundersökning väljer de flesta konsumenter i Nynäshamn att handla på 

mer än bara en butik. Vad som avgör deras val av butiken är hur bekväma läge har 

butik, hur lätt att komma dit, sortiment och speciella erbjudande. Viktig för 

konsumenter är personals bemötande som är bäst på Ica och Konsum tror många. 

Kunder på Lidl säger om personalen att de inte syns, bara i kassor men då är det sällan 

finns mer än två personer. Jag antar att det jobbar knappt tio personer på Lidl eftersom 

jag handlar där ofta och ser samma ansikten hela tiden. 

Som är lätt att förutse väljer man att handla på Willys och Lidl på grund av deras låga 

priser, på Lidl dessutom pga. speciella erbjudande.  

Sammanställning av dem 144 intervju visar att de flesta är nöjda att det finns fyra stora 

butiker i Nynäshamn och således konkurrens som gynnar konsumenter. Även om de 

inte ser stora förändringar pga. Lidls etablering eller påstår att det är samma gamla som 

tidigare är de i stort sätt nöjda med en ny butik i Nynäshamn. 

 

6. Slutsats 
 
På livsmedelmarknaden inom Sverige råder det idag en hård konkurrens om 

konsumenterna. För att skaffa sig en fördelaktigare position gentemot sina konkurrenter 

finns det en rad mrtoder att ta till, t.ex. prissänkningar, ökad kundservice, 
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reklamkampanjer, speciella erbjudande av olika slag. Här vinner den som kommer med 

mer förmånliga erbjudande. Men kunderna föredrar inte alltid att köpa billigt. De vill 

också ha mervärde för sina pengar, dvs. kvalitet, status och respekt. I konkurrenskriget 

vinner den som kan kombinera alla de egenskaperna i sina produkter och bjuda dem på 

bästa sätt. 

Som följer från undersökningen av konkurrenssituationen i Nynäshamn finns det inga 

förlorare i detta krig. Alla är vinnare. Och det är möjligt eftersom alla fyra butikerna har 

sina fördelar som passar konsumenterna i deras värdering av sig själva.  

De trogna kunderna handlar på Ica och Konsum oavsett prisnivåer. Det är ett sätt att 

presentera sig. Man söker en demonstrationseffekt. Och här spelar det ingen roll i vilken 

ekonomisk situation individen befinner sig i eller vilken social status den har. Här är det 

andra egenskaper som har betydelse. De som inte bryr sig om vad andra tycker och 

främst ser till sin ekonomiska situation handlar på Willys och Lidl.  

Huvudresultatet av min enkätundersökning är att kunderna är nöjda i Nynäshamn. De 

fick välja mellan butikerna och själva bedöma vad det tyckte var bra eller dåligt. 

Situationen kring Lidl i början av dess etablering påminner mig ett gammalt ordspråk: 

”förbjuden frukt är alltid dålig”. Först fick konsumenter veta att det finns något som är 

dåligt. Till slut fick de känna på den förbjudna frukten och nu själv utvecklar sina egna 

inställningar och åsikter om den. 

Lidl är ingen konkurrent och utgör inget hot, enligt butikcheferna. Även om en del var 

tvungna att sänka priser fick det som följd ett totalt sett ökat antal kundbesök pga. att 

konsumenterna handlar mer på hemmaplanet. Visst tar Lidl en del av marknaden, men 

även här ser företrädarna för de andra butikerna en fördel eftersom kunderna kan 

jämföra och se vilka varor som har bättre kvalitet. Nya möjligheter  öppnar sig för alla 

de fyra butikerna eftersom konsumenterna är nöjda och sprider goda rykten om 

Nynäshamn. Det lockar människor och företag till staden vilket i sin tur gynnar 

butikerna pga. ett ökat antal av konsumenter. I lokaltidningen Nynäshamn Posten kan 

man läsa: 

”Handlarna i Nynäshamn har allt anledning att vara nöjda. Det senaste året har 

omsättningen i centrum ökat med nästan 10 procent. Det är dubbelt så stor ökning som 

regionen har som helhet. Ökningen beror delvis på att klädbutiken Vincent och 

matbutiken Lidl har öppnats tror centrumvecklare Lena Röjning.” (NP, 020606, B. 

Nilsson - Bergström) 
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7 Avslutande diskussion  
 
Detta kapitel behandlar den sista delen av min fallstudie i vilket jag kommer att granska 
min uppsats kritiskt och ge förslag till framtida forskning. Förslagen bygger på det som 
framkommit i undersökningen. 

7.1 Kritisk granskning 
 
Efter att studien slutförts är det viktigt att reflektera över undersökningens validitet, 

reliabilitet och objektivitet. Enligt min uppfattning är studiens validitet är tillräckligt 

trovärdig och pålitlig, dvs. syftemålet med undersökningen är uppnått. Det som skulle 

undersökas har jag undersökt, med hjälp av intervjuer och enkäter. Visst finns det svaga 

moment i frågeformulären. Man kunde få mer få mer information genom fler frågor. 

Men eftersom det är svårt att hitta personer som är beredda att besvara flersidiga enkäter 

var jag tvungen att begränsa antalet frågor.  

Även intervjuerna kunde innehålla fler och mer djupgående frågor. Men jag ville inte 

göra anspråk på ännu mer tid av upptagna människor. Dessutom finns det information 

på nätet i fall man har specifika frågor angående butikerna. Inre validitet som avser i 

vilken mån ens resultat stämmer överens med verkligheten kan i detta fall anses lite 

svag pga. otillräcklig information angående konsumenternas inställningar till Lidl, dvs. 

att det kunde vara åtminstone en fråga till om Lidl i frågeformuläret som gäller åsikter 

bland kunderna om Lidls etablering i Nynäshamn. 

Extern validitet är mer trovärdigt eftersom jag anser att huvudfrågan har besvarats. Det 

som är viktigt följer av namnet på min uppsats. Och som undersökningen bekräftar 

föreställer Lidl inte något hot utan medger nya möjligheter för var och en av butikerna. 

Reliabiliteten i undersökningen grundas på både den kvalitativa och kvantitativa 

metoden. Reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas. Här 

kan man säga att ungefärliga undersökningar kan genomföras på sådana ställen där 

finns liknande situationer med hård konkurrens bland butikerna och i vilken 

utsträckning butikerna kompleterar varandra.  

Eftersom jag har gjort mitt yttersta för att inte redigera, ändra eller i alltför stor 

utsträckning tolka respondenternas svar, tror jag att en god reliabilitet är uppnådd. Jag 

försökte också att vara så neutral och objektiv som möjligt under studiet för att inte 

kritisera något i förväg eller att påverka studiet med mina egna inställningar till varje 

butik. Under undersökningens gång fick jag ändra mina egna åsikter och inser nu att alla 
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butiker förtjänar respekt för sitt arbete även om jag föredrar att handla på en bestämd 

butik.  

Det är viktigt att informationen som inhämtas under studiet bearbetas noggrant. Jag 

använde en deduktiv ansats i min undersökning i den meningen att befintliga teorier och 

modeller använts för att studera konkreta förhållanden. Å andra sidan grundar sig 

kvalitativa metoder på en induktiv ansats, dvs. den fokuserar på process, förståelse och 

tolkning. Det är inte så konstigt eftersom en fallstudie kan baseras på olika metoder och 

angreppsätt. 

När det gäller teoretiska ramverket skulle man förmodligen kunna använda andra teorier 

och modeller. Men jag har reviderat teorierna under processen gång pga. att mina egna 

åsikter gällande undersökning har ändrats. Därför valde jag de som enligt min mening 

passar bäst för att gå på djupet i min undersökning. Jag inser att befintliga modeller har 

givit mig mycket stöd att identifiera och förstå sådana faktorer som inte alltid är 

uppenbara i samband med en konkret konkurrenssituation. 

 

7.2 Framtida forskning 
 
Mitt uppsatsprojekt tangerar flera forskningsområden. Naturliga kontaktytor finns 

framförallt i marknadsföringsforskning och etableringsforskning. Berörningspunkter 

finns också i behandling av beslutsstrategi och omvärldsstudier. 

Min studie har gått på att undersöka hur liknande butiker med samma mål och nästan 

samma produkter konkurrerar med varandra på en liten yta för att tillgodose 

vinstanspråk och tillfredställa kunder. Det finns intressanta uppgifter för fortsatta 

studier.  

I min uppsats finns det flera intressanta möjligheter till fortsatt forskning som jag var 

tvungen avstå ifrån, givet de avgränsningar som finns i min undersökning. En sådan 

studie som jag fick avstå från, är att undersöka konsumenternas beteenden. Det vore 

jätte intressant, men då krävs det längre tid och omfattande enkätundersökningar med 

flersidig frågeformulär och djupintervjuer med konsumenterna. 

Ett annat förhållande som vore intressant att studera är situationen i Nynäshamn för alla 

typer av butiker, om dess möjligheter och svårigheter att etablera sig i kommunen. 

Det finns intressanta ämnen att studera vidare i Nynäshamn som anknyter till temat 

marknadskonkurrens. 
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Bilaga med intervju  
Intervju med Per på ICA 
 
Att få intervju med Per var det inga problem. Vi träffades i kafeteria på Ica. Det tog 
mindre än en timme att få svar på frågor som gällde just Ica och som intresserade mig 
mest. Varför Per presenteras här utan sitt efternamn? Därför att han inte ville och det 
står detsamma på Ica Kvantums Internet sida, bara hans namn och ingen efternamn. 
Fråga 1. Berätta om Dig själv. Vad har Du för utbildning? Vilken erfarenhet har Du 
bakom dig? Hur länge har Du jobbat i butiken? Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
Jag jobbar inom Ica efter gymnasiet avslutning, fick intern utbildning inom Ica, jobbade 
som butikchef på andra Ica-butiker. Här i Nynäshamn har varit från 2000. 
Mina arbetsuppgifter är att se till att allt fungerar, att det finns färska varor, att kassor är 
öppna. Dessutom det ligger på mig att fatta dem beslut som inte ingår i avdelnings 
chefer kompetens. Fast det finns viss frihet, är de ansvariga just var för sin avdelning. 
I min uppgift ingår också alla stora inköp eller inköp av inventariet. 
 
Fråga 2. Vad är Ica? Vad är som kännetecknar Ica?  
Ica har nästan hälften av marknaden i Sverige och det är vår styrka. Ica finns ju överallt. 
Man drar mycket fördelar just på namnet. Här i Nynäshamn vi är marknads ledare. Vi 
har den största ytan med det största antal varor. Vi bjuder mer service än andra butiker i 
Nynäshamn, t.ex. hyr ut filmer, har ATG-ombud, Post-ombud, Svenska Spel- ombud 
som drar hit kunder.  
 
Fråga 3. Vad som är aktuell för Ica? 
Vi försöker att vara aktuella med varorna, tar in nyheterna. Vi fortsätter med att bredda 
ut sortiment. Vi profilerar mot att få färska varor som är prisvärda och sätter på dem 
konkurrenskraftiga priser. 
 
Fråga 4. Vilken strategi använder för att locka fram kunder?  
Vår aktuella strategi är att lyfta fram rätta varor, som vi tjänar mest pengar på och de 
som är mer exklusiva; breda och fördjupa sortiment, och att jobba med ekonomi hela 
tiden. Vi måste ju känna pengar för att ha råd att betala kostnader. Vi jobbar väldigt 
målinriktad. 
 
Fråga 5. Vad ligger största fokus på? Vad som står i centrum? 
Det är viktigt för butiken att kunderna får trevlig bemötande i kassan, det är de som 
sitter där är det sista som man kommer ihåg. Viktig är också vilka varor vi har inne i 
butiken. Efter alltför många klagomål på kvalitet infördes dessa regler om färskvaror 
garanti. Man får tre gångers belopp om varorna är dåliga, mot kvitto självklart. En till 
åtgärd som är ovanlig för andra butiker är att de som upptäcker fel i kvitto får inte bara 
pengarna tillbaka utan också 25 kronor som belöning. (Nu kan man säga att kunderna på 
Ica mycket uppmärksamma efter inköp och glömmer inte att undersöka noggrant sina 
kvitton.)  
I centrum står sortiment, personal och service. Det är de tre som vi profilerar stark. 
Öppettider, Manueldisk, kafeteria är också viktiga. Vi vill att kunderna kom hit och 
handlat så mycket som möjligt. Jag tror att vi lyckas med det. Vi ökar ju kundantalet 
hela tiden. 
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Fråga 6. Vem är kunder? Är det status fråga att handla på Din butik? 
Dem som har kärvare plånbok handlar på lågprisbutiker samtidigt bjuder Ica också på 
billiga varor för nästan samma pris men lyfter inte upp det. Vi har olika kunder. Det 
kommer många barnfamiljer, pensionärer. Många som handlar på Willys handlar på Ica 
också, man handlar på både ställena eller på alla fyra. Pensionärer handlar på Ica 
mycket eftersom de får fem procent rubbat på tisdagar på Ica Kvantum i Nynäshamn 
och då kommer de inte bara från Nynäshamn, många åker från andra delar av 
kommunen och även från Västerhaninge. Våra starka perioder är sommar. Det kommer 
mycket turister hit, sommarstugeägare på Torö och öarna, hetaste månaderna juni och 
juli. 
Fråga 7. Vad har ni för personal politik? 
Det jobbar 70 personer, av dem är 25 heltidsanställda, andra är vikarie eller 
timanställda. Många kommer direkt från skolan. De blir upplärda på plats, en slags 
skolning. Personal är delaktig i besluttagande. De framför kundernas synpunkter som 
tas på stort allvar och vissa åtgärder vidtas. Alla fastanställda i butiken är anslutna till 
fackförening. 
 
Fråga 8. Det finns nyligen fyra stora livsmedelbutiken i Nynäshamn. Har det påverkar 
Din butik på något sätt och i vilken utsträckning? 
Det är större konkurrens än förut med Lidls etablering i Nynäshamn. Lidls etablering 
har påverkat priserna på alla Ica butiker. Vi måste vidta några åtgärder för att inte tappa 
kunder. Men konsumtion har bara ökat.  
 
Fråga 9. Föreställer Lidl något hot för din butik? 
Nej, det gör det knappt. Vi har helt annat sortiment av varor. Det går inte att jämföra. 
Lidl är för liten butik för att föreställa något hot. 
 
Fråga 10. Vem är största konkurrenter och vilka åtgärder vidtar butiken för att kämpa 
mot konkurrenter? 
Willys och Konsum är våra konkurrenter eftersom de säljer samma varor fast inte har så 
många artiklar som Ica har, kanske hälften av det. Konsum liknar mer Ica på grund av 
sortiment och antal varor. Även om Willys har samma varor har dem mindre antal 
varor. Men Lidl är ingen konkurrent. Man var mer rädd från början för Lidls ankomst 
men nu inser man att de inte spelar på samma villkor. 
 
Intervju med Eva Åkerman på Konsum 

 
När jag ringde till Konsum att be Eva om intervju fick jag svaret om jag kan komma 
direkt på en gång. Det var smart. Vi pratade på hennes kontor där ingen störde oss och 
fast jag räknade att det tar ungefär samma tid som med Per, dvs. knappt en timme hade 
vi det så roligt att prata med varandra att det tog mer än en timme. Eva är jätte trevligt 
person. Hon är så snäll och log och skrattar hela tiden. 
 
Fråga 1. Berätta om Dig själv. Vad har Du för utbildning? Vilken erfarenhet har Du 
bakom dig? Hur länge har Du jobbat i butiken? Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
Jag jobbar inom Konsum i 34 år. Jag började som sommarpraktikant, har varit 
avdelningschef på olika avdelningar och nu kan allt om Konsum. Jag fick butiks ledare 
utbildning inom Konsum och jobbar som butikchef i många år. Mina kontorsrutiner tar 
c:a en timme : beställa varor, betala räckningar och efteråt befinner jag mig i butiken: 
tittar om det finns färska varor, om allt i sin ordning. 
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Fråga 2. Berätta vad betyder Konsum för Dig? Vad är Konsum?  
Vi är alla ägare för Konsum, precis som alla vilka har medlemskort. Man betalar 100 
kronor för kort innehavet och blir automatisk ägaren på Coop, en av oss. Det är Coop 
koncept- kooperativ, samägande. Kunder är ägare därför de kommer hit, för att här de 
får rabatt på sina köp och samlar poäng. 
Vår image utgörs av ”krav” och miljö produkter. Vi är väldigt inriktade på 
hälsoprodukter. Nya tider, nya tendenser kräver Hälsömat i butiken och självklart färska 
varor. Det finns möjlighet att förbättra och utveckla sortiment med mer miljö varor. 
 
Fråga 3. Vad som är aktuell för Konsum? 
Att ha fräscha varor på hyllor, hög kvalitet, ren och fräsch i butiken. Personal måste 
vara trevlig mot kunder.  
 
 Fråga 4. Vilken strategi använder för att locka fram kunder?  
Vi gör inget speciellt för att locka kunder. Vi har en jätte bra läge, i centrum. Hit 
kommer folk ändå. 
 
 Fråga 5. Vad ligger största fokus på? Vad som står i centrum? 
Vi lägger största fokus på kundbemötande och service. Kundbemötande är jätte viktig. 
Om du respekterar kunden, respekterar han dig. Kunderna kan bli missnöjda med att de 
hittar inte varor som fanns förut men nu har utåtgått ur sortimenten. Viktig är också att 
butiken är fräsch och de varor som efterfrågade är färska. 
 
 Fråga 6. Vem är kunder? Är det status fråga att handla på Din butik? 
Vi har inte samma sort kunder som andra butiker har. Hit kommer många pensionärer. 
Det är tradition och en gammal vana att handla just på Konsum. Det är inte status fråga. 
Det är snarare att man vill handla svensk och stöta svenska leverantörer.  
. 
Fråga 7. Vad har ni för personal politik? 
Det jobbar 27 personer just nu på Konsum i Nynäshamn. Vår personal utbildar vi på 
plats. Jag föredrar att ta oerfarna sommarvikarier utan fördomar och färdiga 
inställningar hur man skall jobba, som inte säger att på Ica eller Willys gör man så och 
så, som lär sig på plats hur man skall jobba på Konsum. Allt fast personal är i facket. Vi 
har nästan samma personal hela tiden för att de trivs här och vill stanna kvar. Vi byter 
inte ofta personal, bara praktikanter och vikarie som är nya. Det finns personer som 
jobbat här hela sitt liv. Härifrån går de bara på pension. 
 
Fråga 8. Det finns nyligen fyra stora livsmedelbutiken i Nynäshamn. Har det påverkar 
Din butik på något sätt och i vilken utsträckning? 
Priserna på Konsum i Nynäshamn är 5 procent lägre än på andra Coop Konsum butiker 
i hela Sverige. Men detta är inte Lidls etablering som påverkade vår prisnivå, vi införde 
sådana priser förre Lidl kommit. Det var bestämt. Man gjorde en prissänkning för att 
testa och se om det kan påverka. Det är inte jag som bestämmer priserna i butiken. Vi är 
en kooperativ och priserna bestäms av högsta ledningen. 
 
Fråga 9. Föreställer Lidl något hot för din butik? 
Lidls etablering i Nynäshamn påverkade inte Konsum på något sätt. Bara två första 
dagar var det liksom tomt i butiken och efteråt allt som vanligt.  
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Fråga 10. Vem är största konkurrenter och vilka åtgärder vidtar butiken för att kämpa 
mot konkurrenter? 
Våra största konkurrenter är Ica och Willys. Vi har nästan samma sortiment.  . Inga 
åtgärder behövs för att kämpa emot konkurrenterna. Vi mixar bra varandra eftersom vi 
har olika sortiment, olika kundgrupper. Konkurrensen är bra. Det gynnar konsumenter 
och tvingar oss att vara bättre. 
Vi välkomnar alla butiker som öppnas i Nynäshamn. Nyligen kommit Lindex som 
ligger så nära oss på Centralgatan. Det lockar kunder till centrum och på så sättet hit. 
Jag är väldigt positiv inställd till nya butiker i Nynäshamn. De drar folk till centrum och 
till oss. Även om det är Lidl som lockar folk fram att handla här i Nynäshamn, då kan 
man jämföra kvalitet på varorna och kommer till oss att handla ändå.  
 Men det finns positiva och negativa sidor av vår granne Systembolaget. Visst folk 
kommer att handla mycket på helgen på Systemet och sällan går förbi Konsum efteråt. 
Men å andra sidan det skrämmer folk också då de ser de konstiga typer som står utanför 
och gapar och skriker och smuttsar ner. Jag är tvungen att städa utanför portarna varje 
morgon. Vår butik måste se trevligt ut även det är inte mitt territorium utanför dörrarna 
men kommunens ansvar. 
Det största problem för alla butiker i Nynäshamn att många jobbar utanför kommunens 
gränser och handlar där, därför är det viktig att nya butiker kommer till Nynäshamn, det 
lockar folk att handla på hemmaplanet. 
 
Intervju med Ove Nilsson på Willys 

 
Jag bestämde tid med Ove via telefon. Det var inga problem att få intervju. Jag känner 
Ove som butikchef länge eftersom jag träffar honom inne i butiken ofta då jag handlar 
på Willys. Han är nästan ständig finns i butiken och hälsar till alla bekanta, även 
obekanta om han känner till ansikte.  
 
 Fråga 1. Berätta om Dig själv. Vad har Du för utbildning? Vilken erfarenhet har Du 
bakom dig? Hur länge har Du jobbat i butiken? Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
Jag hade min egen butik i Norsborg, jobbade både på Ica och Konsum, hade varit 
butikchef på Matex föregångare för Willys i Nynäshamn. Efter rekonstruering av Matex 
befinner mig på samma plats fast nu som butikchef för Willys. Jag fick köpmans 
utbildning på olika seminarium och inom Axfood på olika kurser. Jag är ansvarig för 
budget som jag själv skriver och vilket på efterhand godkänns centralt. Jag är också 
ansvarig för resultat, ärbetsmiljö, sitter i kassan om det behövs, gör allt.  
 
 Fråga 2. Berätta vad betyder Willys för dig. Vad Är Willys? 
Willys är Sveriges billigaste matkasse. Det är fortfarande vår affärsidé. Den är kvar. 
Willys egna varumärkesvaror kan jämföras med märkesledande, t.ex. med Findus. Vi 
har samma kvalité men billigare. 
Vi är ett nytt företag. Vi har våra nackdelar men vi är självlärande organisation.  
Vi ligger på samma gata som Lidl och Ica. Man åker kanske först dit, sen hit om man 
inte hittar allt som man behöver och van att köpa. Hittar inte här åker man vidare till 
Ica. Man handlar överallt. Värre är att folk flyttar från Nynäshamn efter Eriksson 
stängts. Kunderna handlar på andra ställen, de som åker bil till jobbet utanför 
kommunens gränser handlar också utanför. 
Ibland kommer en kille från centralen. Han går rund nästan hela dagen här och kollar 
allt: parkering, flaggorna, ljus rör, garaget, varorna, allt. Personalen är hemmablind och 
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märker inte. Och då är det bra att någon utifrån kommer och ser om det finns små fel, 
skräp i vägen. 
 
Fråga 3. Vad som är aktuell för Willys? 
Att ha färska varor inne i butiken, sortiment som passar kunderna och för så låg pris 
som möjligt. Vi försöker hela tiden att dra ner kostnaderna. 
Ibland utgår varor eller vi byter leverantör som tänker höja priser på sina varor. Då 
byter vi helt enkelt. Vi vill inte betala mer då blir det dyrare för konsumenter och de 
kommer inte. Det är vår politik. 
Vi bygger om ibland inne i butiken, då är det svårt att hitta varor, särskilt för 
pensionärer som blir förvirrade. 
Det är lite trång, vi behöver större yta, att bygga om hela butiken har vi ingen möjlighet 
just nu. Vi måste ju räkna hela tiden att inte höja kostnader. 
 
Fråga 4. Vilken strategi använder för att locka fram kunder?  
Vi har samma strategi i hela landet. Viktiga är priset, fräscha grönsaker. Vi måste ha allt 
vad kunder vill ha för att de inte åkte till andra butiker. Vi lockar kunder med priset och 
kvalitet. Jag tror att man handlar på Willys 90-95 procent av sitt behov. Det lilla extra 
man behöver mer handlar man på andra ställe.  
 
Vi grillar inte, har inte charkeriet, inga ombud, inga smörgåsar eller lunch lådor. Det 
finns ingen nytta av det för Willys. Det kostar mer än man tjänar på detta. Vi skallar alla 
kostnader och sänker priser istället. Det finns små kiosker och små restauranger kring 
Willys som bjuder på detta. Vi helt enkelt drar ner på kostnaderna. Vi tjänar pengar. Vi 
har lägre lönekostnader 
 
Fråga 5. Vad ligger största fokus på? Vad som står i centrum? 
Även i fortsättningen tänker vi bibehåll priser så låga som möjligt. Vi fortsätter med vår 
strategi att vara den billigaste butiken. De som fokuserade på märkesvaror köper dem i 
alla fall. Jag ser ingen skillnad mellan märkesvaror och de billiga. De smakar samma. 
Kunden står i fokus och dens behov. 
Fråga 6. Vem är kunder? Är det status fråga att handla på Din butik? 
Våra konsumenter är ganska varierande- mycket barnfamiljer, pensionärer.  Jag vet inte 
men jag tror att man får sin lön och handlar på Ica och Konsum. Men när pengarna tar 
slut kommer de till Willys.  
Vi har en ”mystiska” kund på Willys. En okänd person som går rund i butiken en gång i 
månaden, handlar, tittar rund hur det går i butiken, gör sin bedömning och sen sätter sitt 
betyg. Vi, här på Willys i Nynäshamn, har det bästa betyget – 100 poäng den sista 
gången hon var här. Detta betyder att just denna gång hon var nöjd. Man kan bli 
missnöjd också. Om t.ex. kan inte hitta varan eller kassörska ler inte, inte trevlig 
bemötande, säger inte tack, tittar inte vänlig. Ibland kan det stå pall i vägen. Så vi vet 
aldrig när hon/han kommer och måste vara färdiga varje dag. Det håller personal i 
tonus. 
 
Fråga 7. Vad har ni för personal politik? 
Vår personal består av 25 personer, några är fast anställda, många vikarier. Det kommer 
sommar vikarie. De som klarar och är duktiga stannar. Vi byter ofta personalen. De går 
vidare, utbildar sig till något annat eller hittar något annat jobb. Men det finns de som 
har jobbat länge. Personal får utbildning här- det finns utbildningskurser på CD-skivor. 
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Eller går på speciella kurserna för personal, kassörske förberedande kurserna. De flesta 
ingår i facket.  
 
Fråga 8. Det finns nyligen fyra stora livsmedelbutiken i Nynäshamn. Har det påverkar 
Din butik på något sätt och i vilken utsträckning? 
Försäljningsmässigt ser vi inte att det minskat, minsann lite. Efter Lidl öppnades märkte 
vi detta i två veckor, folk ville veta vad Lidl är för något. Men efteråt gick det som 
vanligt. Det är inte nackdel att de kommit hit snarare fördel, man fick möjlighet att 
jämföra. 
 
Fråga 9. Föreställer Lidl något hot för din butik? 
Lidl är ingen konkurrent. Den har inte samma sortiment. Dem har kanske 1200 artiklar i 
sitt sortiment. Det går inte att jämföra. Innan de kom trodde vi att vi får en konkurrent 
på lågprismarknaden. Men de har inte samma krafter. De har inte samma sortiment. De 
är duktiga på vatten och öl men storhandla går inte på Lidl. Man tvungen i alla fall 
komma hit och handla här eller på andra butiker det som fattas där. 
 
Fråga 10. Vem är största konkurrenter och vilka åtgärder vidtar butiken för att kämpa 
mot konkurrenter?  
Våra största konkurrenter är Ica och Konsum. Vi har samma varor fast vi har lägre pris. 
Vi har samma priser på våra butiker i hela länet.  
 

Bilaga till enkätundersökning  
 
I den första fråga ville jag veta vilken butik föredrar kunderna att handla på? 
Svarsalternativen har varit Ica, Konsum, Willys, Lidl och Alla fyra. Här skulle jag säga 
att ordet föredrar kanske inte helt passande om det finns svarsalternativet Alla fyra. Men 
det gick bra i alla fall, de som ville välja tre butiker fick kryssa vilka dem själva ville, 
oavsett i vilken butik befann man sig, därför är det ofta några svarsalternativ på den här 
fråga. Just det ville jag veta att folk handlar mer än bara på en butik i Nynäshamn och i 
så fall hanterar situationen just med konkurrens mellan butikerna i Nynäshamn, har 
kännedom om vilka förändringar sker och har sina åsikter om var och en av butikerna, 
och om de upptäcker detta och vill gärna dela ut sina åsikter och inställningar med mig 
direkt på en gång och på plats, sådana som faller utanför gränser av enkätfrågor 
Den visar sig att Icas kunder föredrar Ica framförallt som sin favorit butik mer än 
kunder på andra butiker. Alla andra butiker har lägre resultat i denna fråga. 
Sammanlagt 36 personer av alla respondenter handlar på alla fyra butiker. 
 
I frågan två intresserar jag mig vad lockar kunderna mest att handla just på... Här 
kommer namnet på butiken?  
Här finns följande svarsalternativ: Prisnivå, Personalbemötande, Produktutbud som jag 
ändrade till sortiment i min enkäts bearbetning för enkelhet skull, Närhet till hemmet, 
Butikens bekväma läge som har inget gemensamt med föregående alternativ eftersom 
bekvämlighet kopplad för mig i alla fall med möjlighet att parkera bil, busshållplats i 
närheten till butiken eller att man tvungen till och med gå förbi butiken varje dag på väg 
till jobbet eller från dagis eller som i fall med Konsum att det finns Systembolaget här. 
(det kan finnas tusental anledningar att handla just på denna butik fast man egentligen 
föredrar att handla på någon annan.) Nästa svarsalternativ är Vana som saknas i Lidls 
enkät och det är lätt att förstå. Lidl är alltför ”ung” butik för att bli ett vana. 
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Svarsalternativet Varor som finns bara här är valt inte i ren slump, det fick jag fundera 
mycket över efter mina besök på de fyra butikerna. Alla stor livsmedelbutiker har i 
någon mån liknande varor av samma varumärke, av samma leverantör fast för olika pris 
men det finns också specifika varor som finns bara i en och var butik eftersom de 
varorna är av deras egna varumärke som t.ex. Ica och Willys har. Eller som Konsum har 
Blåvitt och X-tra, Willys har Eldorado och Ica har Euro Schoper. Lidl har inget eget 
varumärke men de flesta av varor på Lidl har förklaring att dessa varor tillverkade för 
Lidl. Speciellt erbjudande lockar folk att komma just till den butiken som bjuder på 
bästa pris. Alla butiker i alla bransch använder denna strategi i fullt fart. Folk kommer 
att handla bara den vara och upptäcker att det finns något mer att handla här och här 
spelar stor roll hur man blir bemöt eller detta speciella erbjudande finns kvar 
överhuvudtaget. Finns den inte känner man sig lurad och knappt kommer nästa gång 
oavsett hur lockande nästa erbjudande ser ut. Eller om personalen i kassa är alltför 
långsamt, eller det är få kassor som öppna, köbildning gör människor upprörda och 
bildar negativ ställning hos kunder. Hur många gånger har vi sett att människor bara 
lämnar korgar med varor som var tänkta att köpas men lämnades stå kvar i butiken på 
grund av otålighet köbildning av irriterande människor. 
Det visar sig att de flesta på Ica väljer butiken pga. sortiment. Konsum är mest vald 
pga. närheten till hemmet. Willys och Lidl som förväntas lockar folk med sina låga 
priser. 
 
I fråga tre ville jag få kundernas betyg på olika egenskaper hos respektive butik. Det var 
för många alltför komplicerad fråga. Man skulle sätta betyg från ett till fem, där ettan är 
det lägsta betyget och femman är det högsta. Vad som är svårt? Man vågar inte sätta 
betyg eller har aldrig tänkt på det. Jag fick förklara för dem som förstod inte vad varje 
betyg kan betyda och fick fram deras funderingar om varje egenskap hos butiken och 
ibland gav tillbaka enkäten för att få de betygen som saknades. Att ha blank istället för 
något betyg är inte bra för en undersökning, därför skulle jag påminna en gång till att 
undersökningen är kvalitativ och förutsätter att få svar på frågor antingen om 
respondenter själva svarar på frågor eller får hjälp av forskaren. Detta sätt kan ses som 
små intervju med kunder. 
Bästa betyg på Ica fick personal. Lite mindre antal av respondenter sätter jätte bra på 
Icas service och sortiment. Kvalitet på varor är bäst på Ica påstår Icas respondenter. 
Deras betyg är högre än på andra tre butikerna. På Konsum fick butikens bekväma läge 
bästa betyg och kvalitet är bra för många. Willys och Lidl fick högsta betyg på pris. 
 
Fråga fyra gäller påstående som kopplar Lidls etablering till konkurrenssituation i 
Nynäshamn. Här ville jag gärna se om konsumenter verkligen känner till att det finns 
Lidl i Nynäshamn och hur dens etablering påverkade alla andra butiker i Nynäshamn, 
om de upptäckte någon skillnad mellan då och nu. Därför finns det svarsalternativen 
Det har blivit billigare att handla på alla andra livsmedelbutiker i Nynäshamn, Det har 
blivit mer aktiviteter inne i butikerna, Det förändrades till det bästa i allt, Det har inte 
hänt så mycket och Det är samma gamla som tidigare. 
Dem flesta respondenter ser ingen skillnad mellan då och nu. De menar att Lidls 
etablering inte påverkade någon butik i stort. Det är samma gamla som tidigare påstår 
dem eller det har inte hänt mycket. Bara Lidls kunder tittar på det optimistisk. Av 144 
respondenter sammanlagt -37 svarar att det har varit billigare att handla. Och det är en 
fjärde del.  
På frågan fem skulle respondenterna svara om de känner sig som trogna kunder i 
respektive butik. Varför är det så viktigt med en sådan fråga? För att det finns 
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svarsalternativ Köper där är billigare denna gång. Jag tror att många är just prisjägare. 
På grund av reklambladen som vi får i våra brevlådor har vi möjlighet att se var finns 
vad och hur mycket det kostar. Utifrån reklam kan man planera sitt köp. Och här kan 
det bli pris som en av avgörande faktor. Men om man struntar i pris och väljer butik 
som ligger i närheten, har mer förtroende och helt enkelt kräver mindre tid, då spelar 
pris inte så stor roll. 
Mer trogna kunder har Ica -27 av dem som svarade på Ica och 17 på andra butiker (ur 
frågan 1). 
Nästa fråga gäller om man har månadskort för Ica och Konsums kunder eller man vill 
att Willys och Lidl infört kundkort. 
De flesta på Ica och Konsum har medlemskort. Willys kunder varken eller strävar efter 
medlemskort eftersom 19 respondenter vill ha och 17 vill inte. Lidls kunder tittar på det 
med humör och säger nej i 22 fall, billigare än så vill de inte ha eller ser ingen 
anledning att få mer förmåner. 
Fråga sju gäller bedömning av hur respondenterna uppfattar situationen med de fyra 
livsmedelbutikerna i Nynäshamn och om dem tror att det är bra för konsumenter dvs. 
för dem själva. 
122 respondenter av 144 är nöjda med att det finns fyra stora butiker och välkomnar 
konkurrens i Nynäshamn. 
Fråga åtta gäller beskrivning av dem själva. Under fyra underpunkter finns 
svarsalternativ som gäller respondentens civilstånd, ekonomisk ställning, nationalitet 
och arbetsstånd. 
De flesta av respondenter är svenska, medelklass, familj med barn och pensionärer. 
 

Billaga med enkäter 

Enkät på Ica 
  
Denna enkätundersökning har för syfte att ta reda på kundernas åsikter och inställningar 
till butikens verksamhet samt att se vad val av butik påverkar. (Sätt kryss på ditt alternativ) 
 
Fråga 1. Vilken butik föredrar Du att handla på? 
 
 ICA         KONSUM         WILLYS          LIDL          Alla fyra 
 
Fråga 2. Vad lockar Dig mest att handla på ICA? 
 
 Prisnivå     Personalbemötande    Sortiment      Närhet till hemmet       Vana                
 
 Butikens bekväma läge      Service     Speciella erbjudande    Varor som finns bara här 
 
Fråga 3. Vilka betyg sätter Du på ICA:s olika egenskaper? Från 1 till 5, där 1 är det lägsta och 5 
är det högsta betyget. 

 
Pris_____ Personal_______ Sortiment_____ Kvalitet på varor____ 
 
Service______      Speciellt erbjudande______       Läge_____ 
 
Fråga 4. Vilken påstående väljer Du? 
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Efter Lidls etablering i Nynäshamn… 
 Det har varit billigare att handla på ICA. 
 Det har varit mer aktiviteter inne i butiken. 
 Det förändrades till det bästa i allt. 
 Det har inte hänt så mycket. 
 Det är samma gamla som tidigare. 
 
Fråga 5. Är Du trogen kund hos ICA? 
 
 Ja        Nej           Varken eller               Köper där är billigare denna gång  
 
Fråga 6. Har Du ICA:s medlemskort ? 
 
 Ja           Nej   
 
Fråga 7. Tror Du att det är bra för konsumenter att det finns fyra stora livsmedelbutiker i 
Nynäshamn? 
 
 Ja     Nej      Varken eller     Vet ej 

 
Fråga 8. Vem är Du? Beskriv Dig själv med hjälp av nedanstående alternativ. 
a)  singel         familj utan barn           familj med barn    
b)  låginkomsttagare    medelklass     högavlönad  
c)  svensk             invandrare              blandad 
d)  heltidsarbetande  deltidsarbetande  arbetslös  pensionär  föräldraledig  student 
 
Har Du åsikter gällande enkäten skriv gärna på baksidan. 
Tack för Din samverkan! 

 

Enkät för Konsum 
 
Denna enkätundersökning har för syfte att ta redo på kundernas åsikter och inställningar 
till butikens verksamhet samt att se vad val av butik påverkar. (Sätt kryss på ditt alternativ) 
 
Fråga 1. Vilken butik föredrar Du att handla på? 
 
 ICA         KONSUM         WILLYS          LIDL          Alla fyra 
 
Fråga 2. Vad lockar Dig mest just till Konsum? 
 
  Prisnivå      Personal bemötande    Sortiment      Närhet till hemmet      Vana       
  
 Butikens bekväma läge    Service    Varor som finns bara har     Speciellt erbjudande    
 
Fråga 3. Vilka betyg sätter Du på butikens olika egenskaper? Från 1 till 5, där 1 är det lägsta 
och 5 är det högsta betyget. 
 
Pris_____ Personal_______ Sortiment_____ Kvalitet på varor____ 
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Service______         Speciella erbjudande______            Läge_____ 
 
Fråga 4. Vilken påstående väljer Du? 
 
Efter Lidls etablering i Nynäshamn… 
 Det har varit billigare att handla på Konsum. 
 Det har varit mer aktiviteter inne i butiken. 
 Det förändrades till det bästa i allt. 
 Det har inte hänt så mycket. 
 Det är samma gamla som tidigare. 
 
Fråga 5. Är Du trogen kund hos Konsum? 
 
 Ja     Nej       Varken eller    Köper där är billigare denna gång  
 
Fråga 6. Har Du Konsums medlemskort? 
 
 Ja         Nej   
 
Fråga 7. Tror Du att det är bra för konsumenter att det finns fyra stora livsmedelbutiker i 
Nynäshamn? 
 
 Ja     Nej      Varken eller     Vet ej 

 
Fråga 8. Vem är Du? Beskriv Dig själv med hjälp av nedanstående alternativ. 
 
a)  singel               familj utan barn                familj med barn    
b)  låginkomsttagare    medelklass           högavlönad  
c)  svensk                     invandrare                    blandad 
d)  heltidsarbetande  deltidsarbetande  arbetslös  pensionär  föräldraledig  student 

 
Har Du åsikter gällande enkäten skriv gärna på baksidan. 
Tack för Din samverkan! 
 

Enkät för Lidl 
 
Denna enkätundersökning har för syfte att ta redo på kundernas åsikter och inställningar 
till butikens verksamhet samt att se vad val av butik påverkar. (Sätt kryss på ditt alternativ) 
 
Fråga 1. Vilken butik föredrar Du att handla på? 
 
 ICA         KONSUM         WILLYS          LIDL          Alla fyra 
 
Fråga 2. Vad lockar Dig mest att handla just på Lidl? 
 
 Prisnivå          Personal bemötande    Sortiment       Närhet till hemmet  
 
 Butikens bekväma läge      Varor som finns bara här             Speciellt erbjudande    
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Fråga 3. Vilka betyg sätter Du på Lidls olika egenskaper? Från 1 till 5, där 1 är det lägsta och 5 
är det högsta betyget. 
 
Pris_____ Personal_______ Sortiment_____ Kvalitet på varor____ 
 
Service______           Speciellt erbjudande______            Läge_____ 
 
Fråga 4. Vilken påstående väljer Du? 
 
Efter Lidls etablering i Nynäshamn… 
 Det har varit billigare att handla på alla andra livsmedelbutiker. 
 Det har varit mer aktiviteter inne i butiker. 
 Det förändrades till det bästa i allt. 
 Det har inte hänt inte så mycket. 
 Det är samma gamla som tidigare. 
 
Fråga 5. Är Du trogen kund hos Lidl? 
 
 Ja     Nej       Varken eller    Köper där är billigare denna gång  
 
Fråga 6. Vill Du att Lidl infört medlemskort? 
 
 Ja                                  Nej   
 
Fråga 7. Tror Du att det är bra för konsumenter att det finns fyra stora livsmedelbutiker i 
Nynäshamn? 
 
 Ja     Nej      Varken eller     Vet ej 

 
Fråga 8. Vem är Du? Beskriv Dig själv med hjälp av nedanstående alternativ. 
 
a)  singel         familj utan barn           familj med barn    
b)  låginkomsttagare    medelklass     högavlönad  
c)  svensk             invandrare              blandad 
d)  heltidsarbetande  deltidsarbetande   arbetslös  pensionär  föräldraledig  student 

 
Har Du åsikter gällande enkäten skriv gärna på baksidan. 
Tack för Din samverkan! 
 

Enkät för Willys 
 
Denna enkätundersökning har för syfte att ta redo på kundernas åsikter och inställningar 
till butikens verksamhet samt att se vad val av butik påverkar. (Sätt kryss på ditt alternativ) 
 
Fråga 1. Vilken butik föredrar Du att handla på? 
 
 ICA         KONSUM         WILLYS          LIDL          Alla fyra 
 
Fråga 2. Vad lockar Dig mest att handla just på Willys? 
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 Prisnivå     Personal bemötande    Sortiment       Närhet till hemmet       Vana       
 Butikens bekväma läge       Varor som finns bara här       Speciellt erbjudande    
 
Fråga 3. Vilka betyg sätter Du på Willys olika egenskaper? Från 1 till 5, där 1 är det lägsta och 
5 är det högsta betyget. 
 
Pris_____ Personal_______ Sortiment_____ Kvalitet på varor____ 
 
Speciellt erbjudande______            Läge_____ 
 
Fråga 4. Vilken påstående väljer Du? 
 
Efter Lidls etablering i Nynäshamn… 
 Det har varit billigare att handla på Willys. 
 Det har varit mer aktiviteter inne i butiken. 
 Det förändrades till det bästa i allt. 
 Det har inte hänt så mycket. 
 Det är samma gamla som tidigare. 
 
Fråga 5. Är Du trogen kund hos Willys? 
 
 Ja     Nej       Varken eller    Köper där är billigare denna gång  
 
Fråga 6. Vill Du att Willys infört medlemskort? 
 
 Ja        Nej   
 
Fråga 7. Tror Du att det är bra för konsumenter att det finns fyra stora livsmedelbutiker i 
Nynäshamn? 
 
 Ja     Nej      Varken eller     Vet ej 

 
Fråga 8. Vem är Du? Beskriv Dig själv med hjälp av nedanstående alternativ. 
 
a)  singel         familj utan barn           familj med barn    
b)  låginkomsttagare    medelklass     högavlönad  
c)  svensk             invandrare              blandad 
d)  heltidsarbetande  deltidsarbetande  arbetslös  pensionär  föräldraledig  student 

Har Du åsikter gällande enkäten skriv gärna på baksidan. 
Tack för Din samverkan! 

Bilaga med tabeller till enkätundersökning 
Enkätundersökning på ICA 
 
Fråga 1. Vilken butik föredrar Du att handla på? 
Svarsalternativ Bara ett alternativ vald Butiken vald tillsammans 

med andra 
Ica 17 12 
Konsum 1 3 
Willys 0 7 
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Lidl 0 4 
Alla fyra 6  
 
Svarsalternativ Ica valde 17 personer. En person föredrar att handla på Konsum. Ica i 
samband med Konsum träffas 3 gånger, med Willys 7 gånger, med Lidl 4 gånger. Och 
på alla fyra butiker handlar 6 av respondenter. 
 
Fråga 2. Vad lockar Dig mest att handla just på Ica? 
 
Svarsalternativ Antal svar
Prisnivå 6 
Personals bemötande 13 
Sortiment 23 
Närhet till hemmet 9 
Vana 3 
Butikens bekväma läge 9 
Varor som finns bara här 4 
Speciella erbjudande 2 
Service 6 
 
Dem flesta av respondenter - 23 personer väljer Ica just pga. sortiment. 13 personer 
väljer personal bemötande på Ica som en av anledningar att komma hit. 9 personer 
väljer Ica för närheten till hemmet, för 3 personer är det vana, butikens bekväma läge 
lockar 9 personer, en del av dem bor i närheten men andra delen har annan anledning. 
Varor som finns bara på Ica lockar 4 personer, bara 2 personer lockas av speciella 
erbjudande och 6 personer väljer Ica pga. service.  
 
Fråga 3. Vilka betyg sätter Du på Icas olika egenskaper? Från 1 till 5, där 1 är det lägsta 
och 5 är det högsta betyget. 
 

 

 

Svarsalternativ/betyg 1 2 3 4 5 
Prisnivå 3 4 18 10 1 
Personal 1 1 5 9 20 
Sortiment 2 0 3 15 16 
Kvalitet  1 1 4 18 12 
Service 1 1 6 11 17 
Speciella erbjudande 4 4 13 10 5 
Butikens läge 4 3 8 9 12 

Om vi antar att ettan betyder jätte dåligt, tvåan - dåligt, trean - varken eller, fyran – bra 
och femman –jätte bra, kan vi se nästa bild. Priserna på Ica är till 50 procent är varken 
bra eller dåliga. Bara en person tror att priserna är jätte bra medan tre av respondenter 
ser att priserna är jätte dåliga. Men bra betyg sätter 10 person i motsats till de fyra som 
tror att priserna är dåliga.  
Mest nöjda Icas kunder med personal på Ica, de fick 20 stycken femmor eller 55,5 %. 
Sortiment på Ica har fått också bra betyg, mest femmor och fyror respektive 44,4 % och 
41,7 %. 
Kvalitet på varor fick 50 % bra betyg och 33,3 % jätte bra betyg.  
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Med service på Ica är jätte nöjda 17 personer, nästan 50 % och nöjda är 11 av36, nästan 
31 %. Att speciella erbjudande på Ica varken bra eller dåliga väljer 10 av respondenter, 
10 tror att de är bra och bara 5 – att de är jätte bra. 
Butikens läge glädjes mycket 12 personer, en tredje del av respondenter, en fjärde del 
tycker det är bra, 8 personer väljer varken eller och resten tror att det är antingen dåligt 
eller jätte dåligt. 
 
Fråga 4. Vilken påstående väljer Du? 
 
Efter Lidls etablering i Nynäshamn… 
Det har varit billigare att handla på Ica 10 27,8 %
Det har varit mer aktiviteter inne i butiken 3 8,3 % 
Det förändrades till det bästa i allt 5 13,9 %
Det har inte hänt så mycket  13 36,1 %
Det är samma gamla som tidigare 5 13,9 %
 
Bara 10 av respondenter tror att det har varit billigare att handla på Ica efter Lidls 
etablering i Nynäshamn. 13 tror att det inte har hänt mycket. Men de som väljer att tro 
att det är samma gamla som tidigare är lika många som dem som tror att det förändrades 
till det bästa i allt. Tre personer tycke att det har varit mer aktiviteter inne i butiken. 
 
Fråga 5. Är Du trogen kund hos Ica? 
Ja Nej Varken eller Köper där är billigare denna gång 
27 2 6 1 
 
Fråga 6. Har Du Icas medlemskort? 
Ja  Nej 
33 3 
 
Fråga 7. Tror du att det är bra för konsumenter att det finns fyra stora livsmedelbutiker i 
Nynäshamn? 
Ja Nej Varken eller Vet ej 
29 2 1 4 
Fråga 8. Vem är Du? a) 
Singel Familj utan barn Familj med barn 
13 9 14 
b) 
Lågavlönad  Medelklass  Högavlönad  
11 21 4 
c) 
Svensk  Invandrare  
34 2 
d) 
Heltidsarbetande Deltidsarbetande Arbetslös  Pensionär  Föräldraledig  
5 3 3 23 2 
Enkätundersökning på Konsum 
 
Fråga 1. Vilken butik föredrar Du att handla på? 
Svarsalternativ Bara ett alternativ vald Butiken vald tillsammans 

med andra 
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Ica 4 5 
Konsum 8 10 
Willys 3 9 
Lidl 1 1 
Alla fyra 8  
 
Konsum är favorit butik för 8 personer. Alla andra föredrar att handla på andra ställen 
också. 
Fråga 2. Vad lockar Dig mest att handla just på Konsum? 
 
Svarsalternativ Antal svar 
Prisnivå 1 
Personals bemötande 11 
Sortiment 8 
Närhet till hemmet 17 
Vana 5 
Butikens bekväma läge 10 
Varor som finns bara här 2 
Speciella erbjudande 10 
Service 4 
Närhet till hemmet lockar mest. Prisnivå lockar bara en person som är pensionär och bor 
i närheten. Butikens bekväma läge är på andra plats. 
Fråga 3. Vilka betyg sätter Du på Konsums olika egenskaper? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svarsalternativ/betyg 1 2 3 4 5 
Pris 7 10 13 4 2 
Personal 1 3 9 12 11 
Sortiment  2 3 10 15 6 
Kvalitet  0 2 10 16 8 
Service 1 3 8 12 13 
Speciella erbjudande 2 13 12 3 6 
Butikens läge 1 0 3 10 22 

Bästa betyg har butikens bekväma läge och service. 
Fråga 4. Vilken påstående väljer Du? 
 
Efter Lidls etablering i Nynäshamn… 
Det har varit billigare att handla på Konsum 5 13,9 % 
Det har varit mer aktiviteter inne i butiken 3 8,3 % 
Det förändrades till det bästa i allt 1 2,8 % 
Det har inte hänt så mycket  22 61,1 % 
Det är samma gamla som tidigare 5 13,9 % 
 
Fråga 5. Är Du trogen kund hos Konsum? 
Ja Nej Varken eller Köper där är billigare denna gång 
15 5 12 4 
 
Fråga 6. Har Du Konsums medlemskort? 
Ja  Nej 
31 5 
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Fråga 7. Tror du att det är bra för konsumenter att det finns fyra stora livsmedelbutiker i 
Nynäshamn? 
Ja Nej Varken eller Vet ej 
29 3 2 2 
 
Fråga 8. Vem är Du? 
 
a) 
Singel Familj utan barn Familj med barn 
16 12 8 
b) 
 
Lågavlönad  Medelklass  Högavlönad  
16 17 3 
 
c) 
Svensk  Invandrare  
30 6 
d) 
Heltidsarbetande Deltidsarbetande Arbetslös Pensionär Föräldraledig  Student  
15 6 3 11 0 1 
 
 
Enkätundersökning på Willys 
 
Fråga 1. Vilken butik föredrar Du att handla på? 
 
svarsalternativ Bara ett alternativ vald Willys vald tillsammans 

med andra butiker 
Ica 3 5 
Konsum 0 6 
Willys 10 10 
Lidl 0 2 
Alla fyra 12  
 
 
Fråga 2. Vad lockar Dig mest att handla just på Willys? 
 
Svarsalternativ Antal svar 
Prisnivå 31 
Personals bemötande 6 
Sortiment 4 
Närhet till hemmet 10 
Vana 2 
Butikens bekväma läge 6 
Varor som finns bara här 5 
Speciella erbjudande 4 
 
Fråga 3. Vilka betyg sätter Du på Willys olika egenskaper? 

 55



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svarsalternativ/betyg 1 2 3 4 5 
Pris 0 0 7 12 17 
Personal 2 4 8 12 10 
Sortiment 0 3 18 11 4 
Kvalitet  0 2 14 17 4 
Speciella erbjudande 3 1 15 11 6 
Butikens läge 4 2 7 8 15 

 
Fråga 4. Vilken påstående väljer Du? 
 
Efter Lidls etablering i Nynäshamn… 
Det har varit billigare att handla på Willys 7 19,4 %
Det har varit mer aktiviteter inne i butiken 0 0 
Det förändrades till det bästa i allt 4 11,1 %
Det har inte hänt så mycket  13 36,1 %
Det är samma gamla som tidigare 12 33,3 %
  
Fråga 5. Är Du trogen kund hos Willys? 
Ja Nej Varken eller Köper där är billigare denna gång 
23 3 7 3 
 
 
Fråga 6. Vill Du att Willys infört medlemskort? 
Ja  Nej 
19 17 
 
Fråga 7. Tror du att det är bra för konsumenter att det finns fyra stora livsmedelbutiker i 
Nynäshamn? 
Ja Nej Varken eller Vet ej 
32 1 2 1 
 
Fråga 8. Vem är Du? 
a) 
Singel Familj utan barn Familj med barn 
8 10 18 
b) 
Lågavlönad  Medelklass  Högavlönad  
14 19 3 
c) 
Svensk  Invandrare  
31 5 
d) 
Heltidsarbetande Deltidsarbetande Arbetslös Pensionär  Föräldraledig  Student  
7 6 1 15 3 4 
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Enkättundersökning på Lidl 
 
Fråga 1. Vilken butik föredrar Du att handla på? 
Svarsalternativ Bara ett alternativ 

vald 
Butiken vald 
tillsammans med 
andra 

Ica 7 7 
Konsum 0 3 
Willys 3 13 
Lidl 4 17 
Alla fyra 11  
 
Fråga 2. Vad lockar Dig mest att handla just på Lidl? 
 
Svarsalternativ Antal svar 
Prisnivå 31 
Personals bemötande 8 
Sortiment 7 
Närhet till hemmet 3 
Butikens bekväma läge 7 
Varor som finns bara här 15 
Speciella erbjudande 14 
 
Fråga 3. Vilka betyg sätter Du på Lidls olika egenskaper? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Svarsalternativ/betyg 1 2 3 4 5 
Pris 1 1 3 13 18 
Personal 2 4 9 9 12 
Sortiment 2 8 16 6 4 
Kvalitet 0 1 11 18 6 
Speciella erbjudande 2 4 10 11 13 
Butikens läge 1 1 11 10 13 

 
Fråga 4. Vilken påstående väljer Du? 
 
Efter Lidls etablering i Nynäshamn… 
Det har varit billigare att handla på alla andra butike 15 41,7 % 
Det har varit mer aktiviteter inne i butiken 2 5,6 % 
Det förändrades till det bästa i allt 2 5,6 % 
Det har inte hänt så mycket  13 36,1 % 
Det är samma gamla som tidigare 4 11 % 
 
Fråga 5. Är Du trogen kund hos Lidl? 
 
Ja Nej Varken eller Köper där är billigare denna gång 
14 5 12 5 
 
Fråga 6. Vill Du att Lidl infört medlemskort? 
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Ja Procent Nej Procent
14 38,9 % 22 61,1 % 
 
Fråga 7. Tror du att det är bra för konsumenter att det finns fyra stora livsmedelbutiker i 
Nynäshamn? 
 
Ja Nej Vet ej 
32 0 4 
 
Fråga 8. Vem är Du? 
a) 
Singel Familj utan barn Familj med barn 
12 12 12 
 
b) 
Lågavlönad  Medelklass  Högavlönad  
11 22 2 
c) 
Svensk  Invandrare  Blandad 
26 8 2 
d) 
Heltidsarbetande Deltidsarbetande Arbetslös  Pensionär  Föräldraledig  
6 7 1 22 0 
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