
1 

 

 

Arkivnummer: 14527 

 

 

 

Ekonomihögskolan 

Företagsekonomiska Institutionen 

FEKP90 

Företagsekonomi - 

Examensarbete på Civilekonomprogrammet 

VT 2011 

 

 

 

 

Att skapa mervärde med hjälp av 

sortiment 

En kvalitativ studie på den svenska dagligvaruhandeln  

 

 

Författare:    

Linnea Gustavsson 

Maja Heed 

  

Handledare:    

Magnus Lagnevik 

  

 



2 

 

 

FÖRORD 
 
Att skriva detta examensarbete på Civilekonomprogrammet i Lund våren 2011 har varit en 

spännande resa och en stor erfarenhet. Studien har givit oss fördjupade kunskaper och stor 

förståelse för sortimentets vikt inom dagligvaruhandeln och branschen i stort. Vi hoppas därför att vi 

kan intressera och skapa diskussion med studien och att den kan fungera som vidare inspiration för 

både praktiska samt teoretiska ändamål. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Magnus Lagnevik för vägledning och stort stöd och 

engagemang under terminens gång. Fortsättningsvis vill vi tacka alla er vi intervjuat på Axfood och Ica 

för viktiga och intressanta insikter ni bidragit med. Stort Tack! 

 

Trevlig läsning! 

 

Linnea Gustavsson & Maja Heed 
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Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur dagligvaruhandeln skapar mervärde till konsument genom 
sitt arbete med sortimentsplanering på en konkurrensintensiv och dynamisk marknad. 

Metod: Vi har i uppsatsen valt en kvalitativ metod vars ansats formats av inslag från både praktiken samt 
existerande teorier. En multipel fallstudie med semistrukturerade intervjuer samt idealtypsmodellen 
har använts för att uppfylla uppsatsens syfte. 

Teori: Teoriavsnittet är skapat utifrån teorier relaterade till sortimentsplanering på både strategisk 
respektive taktisk nivå. Exempel på teoriområden är Marknadsdrivande Marknadsdriven, 
Positionering, Image, Kategoristyrning, Utformning av sortiment, Konsumentbeteende, Motivation 
och Upplevelse av butiksatmosfär. 

Empiri: Intervjuobjekten i uppsatsen är personer med inflytande på sortimentsplanering från de två 
fallföretagen Ica och Axfood. 

Resultat: Studien visar att sortimentsplanering skiljer sig åt mellan Ica och Axfood vilket leder till olika 
sortiment och olika mervärden som upplevs av kunden. De faktorer som skiljer sig mellan företagen 
är organisationsstruktur, utgångspunkt, drivfaktor och slutligen utformning och framställning av 
sortiment. 

Slutsats: Sortimentsplanering är en dynamisk process, där utveckling och förnyelsegraden har olika takt 
beroende på organisationsstruktur. Sortimentsplanering kan se olika ut och det är av största vikt att 
det finns ett samspel mellan organisationsstruktur och vald strategi då rätt kombination kan leda till 
konkurrensfördelar. Den övergripande utgångspunkten i strategin styr vilken typ av drivfaktor som 
krävs för att skapa ett sortiment med passande utformning och framställning. Sortimentet styrker 
sedan i sin tur strategin i de fall mervärde levereras och upplevs av kund.  Genomsyras inte sortiments 
utformning av den övergripande strategin så blir strategin ihålig och konsumenten upplever inget 
mervärde. Om mervärde lyckas att levereras till konsument, blir det möjligt att skapa 
konkurrensfördelar, förstärka positionen på marknaden, bygga image och på så vis särskilja 
erbjudandet från konkurrenters.  
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Title:  How to create customer value with product assortment? - A qualitative study of the Swedish Food 
Retail Industry 
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Purpose: The purpose for the thesis is to describe how the Swedish Food Retail Industry creates customer 
value through its work with Product Assortment Planning in a competitive and dynamic market.  

Methodology: A qualitative method of research for the thesis was chosen as a result of an approach that was 
shaped by elements from both practice and existing theories. A multiple case study with semi 
structured interviews and “idealtypsmodellen” has been used to fulfill the purpose for the thesis. 

Theory: The theory chapter is created based on both strategic and tactical theories related to Product 
Assortment Planning. Examples of theoretical areas are Market Driven Market Driving, Positioning, 
Image, Category Management, Product Assortment structure, Consumer Behaviour, Motivation and 
Store Atmosphere. 

Empiric:  The people interviewed from the two companies Ica and Axfood are those with influence on Product 
Assortment Planning. 

Result: 

 

 

Conclusion: 

 

 

 

The study shows that Product Assortment Planning differs between Ica and Axfood, which also 
results in different product assortments and different values percieved by the customer. The specific 
factors that differ between the two companies are organisational structure, approach, driving factor 
and finally the product assortment structure. 

Product Assortment Planning is a continuously and dynamic process, where the development and 
innovaton rate have different paces depending on a company's organizational structure. Product 
Assortment Planning Strategies can be of various types, and the organizational structure must be 
coherent with the chosen strategy since the right combination can lead to competitive advantages. 
The overall strategic approach decides what type of driving factor is needed to create a suitable 
product assortment design and structure, and that in turn, later strengthens the overall strategy in 
case customer value is delivered and perceived by the customer. In those cases where the product 
assortment is not permeated by the overall strategy, the strategy becomes hollow and the customer 
will not perceive any customer value. If value is successfully delivered to the customer it becomes 
possible to create a competitive advantage, enhance market position, build image and thus 
differentiate the offer from competitors. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel avser vi att belysa bakgrunden till vårt ämnesval genom en övergripande beskrivning 

av konkurrensen inom svensk dagligvaruhandeln samt konsumentens ökade krav. Därefter följer en 

problemdiskussion som sedan mynnar ut i vårt syfte för uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

 

”Det räcker inte längre att bara vara billig. Vill man agera på massmarknaden 

så måste man leverera något mer” (Johan Neuman, Axfood, 2011) 

 

I Sverige finns det tre stora aktörer inom dagligvaruhandeln där Ica står för 50,3 procent av 

marknaden, följt av Coop och Axfood vilka innehar ytterligare 20,6 respektive 15,7 procent. 

Resterande 13,4 procent innehar Bergendahls, Vi-butikerna och lågpriskedjorna Netto och Lidl (Delfi, 

DLF och Fri Köpenskap ,2009). Marknadsfördelningen skiljer sig åt jämfört med andra europeiska 

marknader vilka har fler och mindre aktörer jämfört med Sverige (Einarsson, 2008). 

 

Aktörerna inom dagligvaruhandeln strävar efter fler marknadsandelar och lojala konsumenter, vilket 

kan definieras som en strävan efter ”the big middle”, vilket representerar det ”långsiktiga 

marknadsutrymmet med flest potentiella kunder” enligt Levy, Grewal, Peterson och Connoly (2005). 

Därutöver kan aktörer på marknaden drivas av innovation med fokus på ett premium och kvalitativt 

erbjudande, fokus på lågpris riktad mot den priskänsliga målgruppen eller trubbel vilket inte 

levererar något mervärde. Lyckas aktörerna att ta sig in i ”the big middle” måste de uppnå en helt ny 

position på marknaden då det är de största och mest framgångsrika aktörerna som konkurrerar där. 

Erbjudandet måste vara både kvalitativt men samtidigt erbjudas till ett överkomligt pris. Denna 

kombination levererar ett mervärde och attraherar en större bas konsumenter. Levy m.fl. (2005) 

poängterar dock att trots att ”the big middle” är en önskvärd position på grund av dess 

vinstpotential, är marknadsutrymmet det mest aggressiva och konkurrensintensiva (Levy m.fl. 2005).  
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Figur 1: The concept of the big middle (Levy m.fl., 2005) 

På den svenska marknaden så har större aktörer en stark position med fördelaktig maktposition mot 

mindre specialbutiker, men trots detta så är konkurrensen intensiv (Datamonitor, 2010).  

Förhållandena mellan de svenska aktörerna förändras ständigt enligt Thomas Svanton, VD Svensk 

Dagligvaruhandel (Svenska Livsmedel, 2010). Huruvida Coop kommer att återhämta sig till sin 

tidigare starka position tycker Svanton är svårt att förutspå. Bergendahlsgruppens City Gross antas 

växa ytterligare och konkurrensen från lågpriskedjorna tyska Lidl och danska Netto har inte varit 

påtaglig men antas inta en stabilare grund enligt Svanton (Svenska Livsmedel, 2010). Axfood har 

intagit en mer stabil grund på marknaden och ökat i marknadsandelar under första kvartalet enligt 

VD Anders Strålman (Dagens Industri, 2011-04-20) och Icakoncernen förbättrade sitt rörelseresultat 

under 2010 mycket på grund av en fortsatt positiv utveckling i Ica Sverige (Ica Hållbarhetsrapport, 

2010). Enligt Johanna Eurén, presschef på Willys så ökar även konkurrensen inom dagligvaruhandeln 

när antalet butiker inom de olika kedjorna ökar (Dagens Nyheter, 2011-01-25). 

 

Konkurrensen hårdnar även då nya former av lösningar på konsumentens livsmedelsbehov erbjuds. E 

handeln har ökat konstant de senaste åren, och efterfrågan på färdiga matkassar beställda över 

Internet levererade till dörren spås öka. Utvecklingen syns inte längre enbart i storstäderna utan har 

även spridit sig till mindre orter. E handeln motsvarar 0,5 procent av den totala dagligvarumarknaden 

men branschen antas växa de närmsta åren (Svensk Handel, 2009). Konkurrensen hårdnar även  

lokalt och i exempelvis Malmö har butikerna Abdos Multifood och Özen Allfrukt, vilka erbjuder 
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globala lågprissegment  ökat omsättningen mellan 50 och 100 miljoner kronor de senaste åren 

(Sydsvenskan, 2007). Sannolikt kommer ungefär en femtedel av marknadsandelarna att omfördelas 

från de tre stora aktörerna till representanter som idag står utanför det stora marknadsutrymmet 

som de stora aktörerna kontrollerar (Svenska Livsmedel, 2010).  

 

Fox, Montgomery och Lodish (2004) menar att en växande konsumentbas eller en ökning av 

konsumentens inköp krävs för öka tillväxten. Samtidigt visar en sammanställning i branschtidningen 

Market (2011) att försäljningstillväxten är låg och att i volym så minskade till och med försäljningen i 

januari 2011, jämfört med januari 2010.  Att växa är därför svårt och en av de största utmaningarna 

som dagligvaruhandeln står inför är att utveckla konkurrensfördelar och på bästa sätt särskilja sig 

från sina konkurrenter för att skapa preferenser och i bästa fall lojalitet på marknaden (Hansen, 

2003). 

 

Utbudet från handlarna är relativt homogent vilket leder till att de flesta butiker kan erbjuda det 

konsumenten söker.  Detta ökar givetvis konkurrensen, (Datamonitor, 2010) och att konkurrera 

genom pris blir allt svårare (Svenska Livsmedel, 2010). Konsumenten ställer dessutom allt högre krav 

på dagligvaruhandeln, exempelvis bidrar konsumenttrender inom miljö och hållbarhet till att allt 

större krav ställs på butikernas erbjudande. Enligt en sifoundersökning från 2010 köper 22 procent av 

alla konsumenter i Sverige ekologiska produkter så ofta de kan, trots ett högre pris (DN, 2011-02-15). 

Konsumentens förtroende är vidare en nödvändighet, där handeln måste ta fullt ansvar och se till att 

information är korrekt gällande nya typer av produkter framställda genom ny teknik, ha kontroll på 

produkter vilka produceras långt bort och transporteras långt och ha handlingsplaner vid skandaler 

som drabbar livsmedelsindustrin för att behålla konsumentens förtroende(Meijboom, Visak och 

Brom, 2006). Konsumentmarknaden är även mycket heterogen, där olika konsumenter har olika 

behov och krav. (Kök, Fisher och Vaidyanathan, 2006) Dessutom präglas marknaden av regionala 

skillnader gällande konsumentgrupper och konsumtion. I storstadsregionerna finns exempelvis stora 

etiska målgrupper (Finsk Svenska Handelskammaren, 2008). Därtill söker konsumenten efter 

inspiration (Kök m.fl. 2006). 

 

Den intensiva konkurrensen på marknaden och större krav från konsumenter pressar de största 

aktörerna på marknaden och det är uppenbart att de är tvungna att leverera värde till överkomliga 

priser för att behålla marknadsutrymmet i ”the big middle”. 
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1.2 Problemdiskussion 

För att möta konkurrensen och konsumentens krav måste de största aktörerna inom 

dagligvaruhandeln anpassa sig till spelreglerna på denna dynamiska marknad.  För att lyckas särskilja 

sig från konkurrenter, ta position, bygga image samt skapa mervärde till konsument krävs det att 

handeln arbetar med hela sin marknadsmix. Sortimentet är ett av de viktigaste verktygen i 

marknadsmixen, men också en av de mest komplexa (Fisher m.fl., 2006). Enligt Briesch, Chintagunta 

och Fox (2009) ökar komplexiteten bland annat då konsumenten är mer mycket mer heterogen 

gällande preferenser av sortiment jämfört med andra variabler såsom pris eller läge. Därtill påverkar 

förändringar i sortimentet i högre grad konsumentens val av butik jämfört med pris. Med anledning 

av den påverkan sortimentet har på konsumentens preferenser, är en bättre förståelse för 

sortimentsplanering viktigt (Kök m.fl., 2006).  

 

Med anledning av att sortimentsplanering är ett komplext och utmanande fenomen för handeln, är 

fortsatt forskning inom området viktigt. Länken mellan strategiska beslut och optimering av 

sortimentet är erkänt akademiskt, men hur dessa två områden ska införlivas kräver mer forskning. 

Vidare krävs en bättre förståelse för riskerna och möjligheterna att balansera ett anpassat sortiment 

till enskilda butiker och även mot heterogena konsumentpreferenser, jämfört med en ”one size fits 

all” filosofi (Kök m.fl., 2006). Därtill behövs en bättre förståelse för balansen mellan bredd och djup, 

och hur man integrerar olika lösningar (Mantrala, Levy, Kahn, Fox, Gaidarev, Dankworth och Shah, 

2009). En beskrivning av hur arbetet med sortimentsplanering går till praktiskt är en viktig insikt för 

att kunna granska, värdera och förbättra arbetet. Marknadens intressanta utveckling i kombination 

med forskningsbehov inom området har således fångat vårt intresse, vilket lett till följande 

frågeställningar och syfte:  

 

1.3 Frågeställningar 

 Utvecklas sortimentet utifrån marknadens krav eller är sortimentet ett sätt att driva 

marknaden framåt? 

 Hur arbetar man med sortimentsplanering för att särskilja sig från konkurrent, positionera sig 

mot konsument, bygga image och i slutändan skapa mervärde? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur dagligvaruhandeln skapar mervärde till konsument genom 

sitt arbete med sortimentsplanering på en konkurrensintensiv och dynamisk marknad. 
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1.5 Avgränsning 

Vi har valt att fokusera på den svenska dagligvaruhandeln och kommer inte att beröra övrig 

detaljhandel. För att skapa mervärde till konsument fokuserar företagen på flera delar i 

marknadsmixen, men uppsatsen kommer inte att beröra alla delar utan fokus ligger på sortimentet 

och sortimentsplanering. Utvalda teorier är de som faller inom ramen för att svara på studiens syfte 

och vi kommer inte att beröra teorier som faller utanför den ramen. Vidare har vi i uppsatsen 

avgränsat oss till att studera företag vilka befinner sig i marknadsutrymmet ”the big middle”, och valt 

bort företag som finns utanför detta utrymme då det inte är av intresse för undersökningen. Den 

empiriska studien är begränsad till två fallföretag i ”the big middle”, nämligen Ica och Axfood. 

Analysen kommer således att vara baserad på de empiriska resultaten från de två fallföretagen. 

Gällande Axfood är fokus inte på alla deras kedjor, utan på Willys och Hemköp. Då 

sortimentsplanering varit i fokus har heller inte de olika formaten inom varje kedja på Ica varit av 

intresse utan en gemensam analys har gjorts för de olika butiksformaten. 
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1.6 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

Inledningen introducerar och bekantar läsaren med bakgrunden till 

uppsatsens ämnesval, nämligen sortimentsplanering inom 

dagligvaruhandeln. Bakgrunden följs av en problemdiskussion av ämnet 

som sedan mynnar ut i syftet för uppsatsen. 

Metodavsnittet ger läsaren en insyn i det metodval samt 

undersökningsmetod som valts för att uppfylla uppsatsens syfte. 

Metodvalet motiveras väl i detta avsnitt samt möter den kritik som kan 

riktas till just vårt metodval. 

Den teoretiska referensramen presenterar all tidigare forskning och relevant 

teori kopplat till uppsatsens syfte och ämnesval.  

Analysen presenterar stora delar av det empiriska materialet som samlats 

in och analyseras mot de teorier samt tidigare forskning som uppsatsen 

omfattar. Analysen är uppdelad i två delar och presenteras utifrån 

områden som innefattar uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Studiens slutsatser presenteras utifrån den analys som gjorts av det 

empiriska materialet. Praktiska och teorietiska bidrag diskuteras och till 

sist presenteras vidare forskningsområden.  

 

Resultatet presenterar studiens resultat utifrån den analys som gjorts av 

det empiriska materialet. 

 

 

 

Kapitel 1 

Inledning 

 

Kapitel 2  

Metod 

 

Kapitel 3 

Teori 

 

Kapitel 4 

Analys 

 

Kapitel 6 

Slutsatser 

 

Kapitel 5 

Resultat 
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2. METOD 

I detta kapitel avser vi beskriva vilket metodval vi använt oss av för att ta oss an uppsatsens syfte, 

därefter presenterar vi undersökningsmetod samt vilken typ av datainsamlingsmetod vi använt. Vi 

avslutar kapitlet med kritik av uppsatsens metodval.  

 

2.1 Metodansats 
Livsmedelsbranschen är en dynamisk bransch där både konsumenten samt aktörerna på marknaden 

har inflytande på utvecklingen. Konsumenten ställer allt högre krav på de produkter de köper och 

spelreglerna blir samtidigt allt tuffare som ett resultat av en intensiv konkurrens kedjorna emellan i 

”the big middle”. Sortimentet har därmed blivit ett allt viktigare spelkort i syfte att leverera mervärde 

till konsument samt särskilja sig från konkurrenterna inom detta område. Inblicken i vad som sker på 

marknaden inspirerade oss. För att bättre förstå det vi såg på marknaden valde vi att titta på de 

teorier som fanns relaterat till fenomenet sortimentsplanering. Fenomenet vi önskar undersöka har 

därmed sin utgångspunkt från marknadstrender samt från det teoretiska fältet, och uppsatsen 

bygger på en abduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 2000). I vissa fall har vi gjort observationer i 

praktiken som vi önskat förstå genom teori, och i andra fall har vi funnit inspiration i teorin och följt 

upp tanken i praktiken. Ansatsen till uppsatsens ämne har således pendlat mellan praktik och teori 

utan någon tydlig följd vilket har bidragit till att vi på ett öppet sätt tagit till oss information från både 

praktik och teori och förståelse har vuxit fram successivt. 

 

2.2 Metodval  
Vårt val av metod grundar sig i vårt syfte där vi önskade beskriva, nyansera och skapa förståelse kring 

hur dagligvaruhandeln arbetar med fenomenet sortimentsplanering i syfte att skapa mervärde. För 

att uppfylla syftet krävdes en djupdykning i fenomenet för att få en så fullständig bild som möjligt 

fylld med detaljer och nyanser. En kvalitativ undersökning lämpade sig då bäst, eftersom den 

möjliggjorde att på ett öppet sätt angripa fenomenet med frågor som ”på vilket sätt?”, ”hur?” eller 

”vad?” (Bryman & Bell 2005). För att undersöka hur de strategiska besluten tas och hur arbetet kring 

sortiment faktiskt går till riktades den kvalitativa undersökningen därför mot just den svenska 

dagligvaruhandeln. 

 

För att möjliggöra en granskning, värdering och i slutändan förhoppningsvis förslag till förbättringar 

vid sortimentsplanering, möjliggjorde en multipel fallstudie med jämförande design att såväl likheter 

och särskiljande drag kunde jämföras och därmed utvärderas lättare och bidra till teoretiska 

reflektioner och kontrasterande resultat (Bryman m.fl. 2005). Viktigt att poängtera är att det var 
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enbart de funktioner som påverkar sortimentet i fallföretagen som var av intresse för 

undersökningen, då det var fenomenet som var objektet och skapade grund för undersökningen och 

inte själva företagen i sig. 

 

2.3 Undersökningsmetod 

2.3.1 Primärdata 

Valet av kvalitativa intervjuer som undersökningsform är fördelaktig vid en ansats där man önskar 

beskriva och förstå ett fenomen, då intervjuprocessen anses vara flexibel och följsam (Bryman m.fl., 

2005). Den semistrukturerade intervjuformen passade bäst eftersom den möjliggjorde denna 

flexibilitet samtidigt som en viss mån av struktur behövdes då vi önskade fokusera på temat och 

fenomenet sortimentsplanering. Frågorna följde en viss struktur med hänsyn till teorin men 

anpassades till viss del efter den tillfrågades ansvarsområde. Vidare passade den kvalitativa 

individuella intervjun bäst, då vi önskade att nå den information, kunskap och uppfattning varje 

enskild intervjuad person besitter rörande sortimentet. De frågor som ställts har därför till största 

delen även varit av en öppen karaktär, då vi inte velat begränsa eller styra den intervjuade (Bryman 

m.fl., 2005). Intervjuerna har skett i de fall där det varit praktiskt möjligt genom ett personligt möte, 

annars över telefon. I samband med de personliga intervjuerna som skett i butik har vi även gjort 

observationer i butik genom att spendera tid och objektivt gå runt och studera butiken. 

 

För att få en direkt insyn i hur arbetet kring sortimentsplanering går till valdes två svenska 

butikskedjor, Ica och Axfood vilka båda befinner sig i den konkurrensintensiva ”the big middle” och 

arbetar aktivt med sina sortiment. Anledningen till att två fallföretag valdes var på grund av att 

organisationsstrukturen skiljer sig åt på Ica och Axfood vilket möjliggjorde för oss att belysa 

drivkrafter och strategiska beslut som påverkar sortimentet från olika perspektiv för att få en så 

nyanserad bild som möjligt av fenomenet. 

 

Utvalda intervjuobjekt var de personer på Ica och Axfood som har inflytande på sortimentet. Typ av 

inflytande skiljer sig åt mellan företagen på grund av olika organisatorisk struktur. Därtill tas olika  

beslut rörande sortimentet på flera nivåer inom en organisation och personer med olika roller 

besitter därför olika typ av information, exempelvis på ett övergripande plan eller mer detaljerat. Det 

var därför i vårt intresse att komma i kontakt med personer på olika positioner som på ett eller annat 

sätt hade ett strategiskt inflytande på sortimentet.  
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Intervjuobjekt Axfood: 

- Johan Neuman , Affärsområdeschef Huvudkontor, Solna  

- Frida Wellin, Informatör Huvudkontor, Solna 

- Åsa Nyström, Assisterande Kategorichef Huvudkontor, Solna 

- Katarina Waak, EMV Inköpare Huvudkontor, Solna  

- Andreas Fornell, Butikschef Willys Norra Fäladen, Lund 

- Magnus Jönsson, Butikschef Hemköp Karhögstorg, Lund 

 

Intervjuobjekt Ica: 

- Michal Wieloch, Handlare Ica Supermarket, Lund 

- Jerry Rosen, Handlare Ica Kvantum, Mobilia, Malmö 

- Lars Åström, Frukt och Grönt Ica Sverige, Helsingborg 

 

2.3.2 Litteratur 

Vår litteratur består främst av artiklar från databasen LIBHUB, Lunds Universitet. Vidare har vi använt 

oss av tryckt material. Litteraturen gav en bra insikt i ämnet och de begrepp som var centrala, samt en 

god teoretisk bas som grund för empiri och vidare analys. Det finns viss teori rörande just 

sortimentsplanering men för att förstå det strategiska arbetet bakom fenomenet använde vi oss av 

relevanta teorier relaterade till detaljhandeln vilka vi sedan kopplat till just dagligvaruhandeln i 

analysen.  

 

2.3.3 Analys 

I analysavsnittets första del presenterade relevanta delar av det empiriska materialet kopplat till 

teorin med målet att ge läsaren en så begriplig och god inblick som möjligt i hur fallföretagen arbetar 

med sortimentsplanering. Genom att koppla materialet till teorin var syftet ta blir läsaren varse om 

detaljer och nyanser gällande sortimentsplanering.  

 

I analysavsnittets andra del har vi använt oss av ”idealtypsmodellen” (Eneroth, 1994), vilket 

resulterade i fyra typstrategier gällande sortimentsplanering som fångar olika ideala arbetssätt och 

karaktärsdrag. Modellen bidrog till att fokus hamnade på generella strategier gällande 

sortimentsplanering  istället för en beskrivning av fallföretagen, vilket stödjer syftet med att 

undersöka just fenomenet sortimentsplanering.    
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2.4 Kritik 

2.4.1 Intern validitet 

Validitet definieras som om man ”mäter det man avser att mäta” (Bryman m.fl., 2005). Vårt syfte 

med uppsatsen är inte att mäta, istället är vårt syfte att beskriva ett fenomen och validiteten speglar 

därför om vi lyckats beskriva denna process med bakgrund i relevanta teorier relaterade till 

fenomenet och med hjälp av den kvalitativa studien. Då syftet med uppsatsen är att beskriva 

sortimentsplanering inom dagligvaruhandeln har de teorier valts som är relaterade till fenomenet. 

Teorierna är inte alltid direkt utformade för dagligvaruhandeln vilket kan ses som en brist men då 

syftet är att beskriva sortimentsplanering har det visat sig nödvändigt att kartlägga ett större antal 

teorier som är indirekt kopplade till dagligvaruhandeln.   

 

Intervjufrågorna formades utifrån syftet samt det teorifält vi ämnat undersöka för att noga 

säkerställa att vi uppfyller syftet med vår uppsats. Däremot finns det en risk att frågorna inte 

inkluderade alla relevanta områden gällande sortimentsplanering på grund av författarnas subjektiva 

bedömning av valda intervjufrågor med målet att besvara uppsatsens syfte. Men då intervjuerna 

varit semistrukturerade har det funnits möjlighet till en öppen diskussion där nya infallsvinklar som ej  

tagits upp i intervjufrågorna har fått ta plats.    

 

Då representanter på olika positioner i fallföretagen har blivit intervjuade har det bidragit till att vi 

haft stor möjlighet att få olika perspektiv på och nyanseringar av fenomenet vilket givit en tydligare 

bild av fenomenet. Olika perspektiv bidrar till olika synsätt vilket öppnar upp för tolkning, snarare än 

att personer på en och samma roll bekräftar varandra och man går miste om olika synsätt. Vidare har 

vi spelat in intervjuerna och lyssnat på varje intervju minst två gånger för att säkerställa att vi 

uppfattat våra intervjuobjekt korrekt i deras uttalanden. För att säkerställa resultatet har vi även i 

analysfasen av arbetet gjort två extra telefonintervjuer för att komplettera vårt empiriska material. 

Det empiriska materialet styrks ytterligare av de observationer vi gjort i butik då vi vid de tillfällena 

kunnat försäkra att det som sagts i intervjuerna varit korrekt. 

 

Studien hade fått en bredare beskrivning genom att undersöka sortimentsplanering på fler företag, 

vilket dock möjligen lett till en begränsad beskrivning och begränsat antal typstrategier. Istället 

skedde alltså en avgränsning där två kedjor valdes för att försäkra en djup och detaljerad studie.   

 

2.4.2 Extern validitet 

Den externa validiteten belyser huruvida resultatet är överförbart och kan generaliseras 
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(Bryman m.fl., 2005). En kritik som kan riktas mot kvalitativa studier är att svaren från intervjuer är 

svåra att generalisera då de är beroende av den ursprungliga kontexten (Bryman m.fl., 2005).  

 

För det första kan fallföretagens beskrivningar av sortimentsplanering vara av intresse för en djupare 

förståelse för ämnet både teoretiskt och praktiskt. Eftersom fenomenet sortimentsplanering utgjort 

grunden för vår undersökning och inte fallföretagen i sig, kan våra slutsatser på så vis öppna upp för 

diskussion och vara intressanta även för andra företag inom dagligvaruhandeln. Framförallt 

möjliggörs detta genom typstrategierna som praktiskt kan fungera som riktmärken för beslutsfattare 

i dagligvaruhandeln då det blir möjligt att väga faktiskt arbetssätt mot ett ”ideal”. Teoretiskt fungerar 

typstrategierna som ett nytt analysbegrepp. Det är möjligt att analysera andra butikskedjor med 

hjälp av typstrategierna och således identifiera skillnader och likheter  och vidare analysera 

uppkomsten av dessa.  

 

2.4.3 Reliabilitet 

Reliabilitet berör studiens pålitlighet och tillförlitlighet och huruvida en undersökning kan upprepas 

(Bryman m.fl., 2005). För att öka reliabiliteten i uppsatsen är alla steg i forskningsprocessen noggrant 

beskrivna. Det är inte möjligt att göra en identisk studie då det inte är garanterat att intervjuobjekten 

svarar identiskt på grund av förändrade interna eller externa omständigheter, däremot är det möjligt 

att göra en liknande studie med utgångspunkt i det teoretiska ramverket på samma kedjor eller på  

andra kedjor inom dagligvaruhandeln.  
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3. TEORI 

Teori kapitlet avser att beskriva teorier kring strategiska och taktiska beslut gällande 

sortimentsplanering med syfte att leverera mervärde till konsument och förstärka företagets 

konkurrenskraft på marknaden. 

 

3.1 Val av Teori 

Det teoretiska fältet inom sortimentsplanering inkluderar teorier på både strategisk och taktisk nivå, 

varav bägge områdena täcks i teorikapitlet. Teorier på strategisk nivå innefattar många 

beslutsområden för dagligvaruhandeln såsom om de ska drivas av marknaden eller själva driva den 

framåt, identifiering av hållbara konkurrensfördelar, segmentering av marknaden, 

positioneringsarbete och därtill hur en stark image ska formas. Teorier kring taktiska beslut 

innefattar specifika beslut gällande sortiment, utformning av sortiment i form av variation, kategorier 

och varumärken och för att göra rätt val krävs det att man tar hänsyn till konsumenten, varav 

konsumentens behov, motivation, köpbeteende diskuteras samt hur konsumenten upplever 

butiksaktiviteter. Det teoretiska fältet inom sortimentsplanering inkluderar således ett företags 

övergripande strategier samt taktiska beslut med målet att skapa mervärde till konsument och 

förstärka konkurrenskraften på marknaden. 

 

3.2 Övergripande strategiska beslut 

Utifrån ett företags mission, hot och möjligheter på marknaden är det viktigt att sätta upp både kort- 

och långsiktiga mål, vilket formar en strategi där företagets mission blir till en tydlig plan. Målen kan 

vara relaterade till flera områden såsom sälj, vinst, kundnöjdhet samt image, där vissa detaljhandlare 

väljer att fokusera på alla områden medan andra på några få utvalda (Berman & Evans, 2007). 

 

3.2.1 Marknadsorienterad eller Marknadsdrivande 

Företag tar strategiska beslut gällande vem det är som driver marknaden framåt, där det är en 

självklarhet för de flesta företag idag att drivas av marknaden, det vill säga att utgå ifrån marknaden 

när erbjudande till konsument tas fram. Att drivas av marknaden kan liknas vid begreppet 

marknadsorientering som poängterar betydelsen för företag att välja ut segment och erbjuda 

produkter eller en service till denna målgrupp efter konsumentens behov och krav (Kohli & Jarowskij, 

1990). Detaljhandeln har länge varit beroende av att anpassa sig efter konsumenten för att 

konkurrera på marknaden, och att fokusera på att tillfredsställa konsumentens efterfrågan är av stor 

vikt (Muller 1991, Kumar, Scheer & Kotler 2000, Kumar 1997). Framgång för marknadsdrivna företag 



19 

 

startar med en noggrann marknadsundersökning som utgår från konsumentens behov och därefter 

utvecklas differentierade produkter eller services till ett utvalt segment för att försäkra kundnöjdhet 

till den utvalda målgruppen (Muller, 1991, Kumar m.fl., 2000).  

 

Utöver det marknadsdrivna synsättet så belyser Kumar m.fl. (2000) ytterligare två sätt för företag att 

möta marknaden på; genom att vara säljdriven eller konsumentdriven. Säljdriven innebär att 

företaget utgår från de produkter som produceras och använder marknadsföring enbart som ett 

verktyg för att sälja dessa, medan det konsumentdrivna företaget skiljer sig något då det fokuserar 

på varje konsuments enskilda behov och utvecklar skräddarsydda värdeerbjudanden utifrån dessa 

(Kumar m.fl., 2000). 

 

Det finns ett fjärde sätt att möta marknaden på enligt Kumar m.fl. (2000); nämligen genom att vara 

marknadsdrivande. Företag som är marknadsdrivande har en förmåga att se marknaden från ett 

annat perspektiv där målet är att skapa nya marknader utan konkurrens och omstrukturera 

industrier genom radikala innovationer. Marknadsdrivande företag inspireras av en stark vision för 

sin affärsidé istället för att fokusera på traditionell marknadsanalys där konsumentens behov står i 

centrum, vilket många gånger tenderar i att företaget skapar nya behov och kunskaper som de måste 

lära ut till sina konsumenter. Trots höga risker att misslyckas är potentialen att nå stor framgång och 

belöning stor för de strategier som lyckas. Framgång för marknadsdrivande företag uppstår till följd 

av att de är innovativa i två dimensioner; dels genom att de har ett försprång i sitt värdeerbjudande 

men också på grund av unika affärssystem. Värdeerbjudandet skapas av en kombination av de 

fördelar, uppoffringar och pris som erbjuds konsumenten, och detta kan vara baserat på antingen ett 

teknologiskt eller marknadsmässigt genombrott. Målet är att maximera fördelarna för konsumenten 

och samtidigt minimera uppoffringar och kompromisser som konsumenten måste göra för att nå 

dessa fördelar (Kumar m.fl., 2000).  

 

Slutligen är de fyra olika sätten att möta marknaden på ideala typer och stora företag använder en 

mix av de olika synsätten (Kumar m.fl., 2000). 

 

3.2.2 Segmentering 

Ett steg i skapandet av företagets marknadsstrategi är segmentering en viktig del i denna process då 

konsumenten är heterogen, har olika behov och svarar olika på ett företags marknadsaktiviteter 

(Segal & Giacobbe 1994). Således är en viktig del för företag i detaljhandeln att välja den mest 
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intressanta målgruppen eller segmentet att rikta sitt erbjudande till, ett arbete som utgår från 

företagets egna resurser, konkurrens samt rivalitet och stabilitet på marknaden (Gilbert 2003).  

 

Ett segment består av en grupp konsumenter som delar samma värderingar och karaktärsdrag med 

liknande behov gällande butiksformat, produkt och service (Gilbert 2003). Det finns olika sätt för 

företag att segmentera marknaden på, antingen genom att välja ut ett brett segment av 

konsumenter likt Supermarkets, ett visst utvalt segment likt mindre butiker eller två utvalda segment 

likt varuhus som vill nå ut till fler olika konsumentgrupper (Berman m.fl., 2007, Walters & Knee, 

1989).  Ett dilemma för företag som valt ett brett segment kan vara svårigheter med att erbjuda 

specialiserade produkter/tjänster eftersom risken finns att de förlorar kundens trovärdighet då de 

blir osäkra på företagets kompetens (Walters m.fl., 1989). 

 

3.2.3 Competitive advantages 

”Competitive strategies deal with the development of attributes that characterize a company and 

differentiate the value it creates and offers in comparison to its competitors.” (Porter, 1980) 

 

När ett företag har segmenterat marknaden är nästa steg att se över sina konkurrensfördelar och 

utforma en strategi utifrån dessa (Berman m.fl., 2007). Företaget måste bestämma hur de ska 

konkurrera och vad det är som skiljer företagets erbjudande från övriga erbjudanden på marknaden. 

Syftet med konkurrensfördelar är att skapa ett unikt erbjudande till konsument vilket genererar 

mindre priskänsliga konsumenter som spenderar mer och är mindre benägna att byta till 

konkurrenternas erbjudande. Följande faktorer måste tas hänsyn till vid utformande av 

konkurrensfördelar (Brooksbank, 1994, Walters m.fl., 1989). 

 

- Företaget kan inte förlita sig på enbart pris utan måste leverera någon form av värde för 

konsument. 

- Den/de måste vara ”hållbar”, det vill säga baserad på kompetenser, styrkor eller förmågor 

inom företaget som konkurrenter inte kan kopiera (Brooksbank 1994) 

 

Enligt Porter (1998) finns det två distinkta typer av konkurrensfördelar som ett företag kan följa. 

”Cost leadership” har som mål att kunna erbjuda konsumenten något till lägsta möjliga kostnad. 

Denna strategi uppnås genom att företaget arbetar aktivt med sin värdekedja, förslagsvis genom att 

ta stora marknadsandelar, tillgång till råvaror eller effektiva samarbeten med leverantörer. Viktigt för 

dessa företag är att alltid sträva efter låga kostnader, effektivitet i värdekedjan samt maximering av 
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skalfördelar där utnyttjandet av stora volymer är ett sätt för dessa företag att hålla kostnaderna nere 

(Porter, 1998). 

 

”Differentiation” innebär att ett företag skapar och marknadsför unika värdeerbjudanden efter 

konsumentens enskilda behov. Syftet är att förmedla en unicitet i sina produkter till konsument och 

att tillfredsställa dennes behov genom produktattribut som i sin tur genererar en lojal och nöjd 

konsument. För företag som följer en ”differentiation strategy” finns det stora möjligheter att ta ut 

ett högre pris för sina produkter eftersom konsumenten finner ett stort värde i företagets produkter 

som den är beredd att betala för. I motsats till homogena produkter där priset används i syfte att 

differentiera erbjudandet så är målet med en ”differentiation strategy” att minska konkurrensen från 

övriga aktörer på marknaden genom värdet i produkten (Porter, 1998) 

 

De två typerna av konkurrensfördelar i kombination med aktiviteter för att utnyttja dem på bästa 

sätt leder till tre generiska strategier för företag att välja bland i syfte att nå hög framgång inom en 

viss industri: cost leadership, differentiation eller focus. De två första har som syfte att skapa 

konkurrensfördelar i ett brett segment medan företag som använder en focus strategi väljer skapa 

konkurrensfördelar i ett mindre segment på marknaden. Beslut måste tas gällande vilken typ av 

konkurrensfördelar företaget vill nå och hur de ska nå dem. Att vara ”allt för alla” är en medelmåttig 

strategi som med största sannolikhet inte når framgång, och som dessutom ofta bidrar till att 

företaget inte har några konkurrensfördelar alls (Porter, 1998). 

 

Det finns författare som kritiserat Porters generiska strategier. Miller och Dess (1993) ifrågasätter 

Porters modell och menar att industrier skiljer sig emellan, vilket även resulterar i att dess 

positioneringsstrategier skiljer sig åt. De hävdar också att kombinationer mellan strategiska 

konkurrensfördelar är både möjligt och ett framgångsrikt koncept. Studier som använt Porter's 

modell använder denna som ett sätt att beskriva ”rena” strategier gällande low cost, differentiation 

eller focus och utesluter kombinationer av dessa vilket enligt Miller istället kan ses som tre 

dimensioner av en strategi. Ett perspektiv som uppmuntrar arbetet med att skapa flerdimensionella 

strategier (Miller, Dess, 1993). Synsättet testades i en undersökning av dagligvaruhandeln där målet 

var att identifiera företags tydliga konkurrensfördelar i syfte att erhålla specifika 

konkurrensstrategier för denna bransch. Studien kunde inte bekräfta Porter's uppdelning mellan 

kvalité och cost leadership, utan  Morschett, Swoboda och Schramm-Klein (2006) menar att kvalité 

och cost leadership är oberoende dimensioner i skapandet av konkurrensfördelar som inte motsäger 

sig varandra. En ytterligare dimension som påvisades i undersökningen var bekvämlighet. 
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Även andra författare har undersökt olika sätt för företag att skapa konkurrensfördelar inom 

detaljhandeln. Enligt Muller (1991) har det skett en förändring i arbetet med konkurrensfördelar. 

Förutom att fokusera på kvalité och pris så fokuserar de flesta företag på företagets viktigaste 

tillgång, nöjda konsumenter, där företaget med de mest nöjda kunder vinner (Hanan & Karp, 1989., 

& Muller, 1991). Även Corporate Social Responsibility (CSR) är ett verktyg som kan användas för att 

skapa konkurrensfördelar där allt fler företag engagerar sig i någon form av CSR arbete men med 

olika nivåer av engagemang och relation till företagets kärnkompetenser (Du, Bhattacharya & Sen, 

2007). 

 

3.2.4 Positionering 

Nära relaterat till skapandet av konkurrensfördelar är det mer marknadsorienterade begreppet 

positionering. För vissa är positionering relaterat till segmentering, andra image och för vissa handlar 

det om vilka produktegenskaper som särskiljer sin produkt från konkurrenternas. Uppfattningen av 

en produkt eller företag är ett resultat av en kombination av olika associationer, där positionering 

används av företag som ett verktyg för att välja ut vilka egenskaper som bör betonas respektive 

tonas ned. Till skillnad från begreppet image så utgår positioneringsstrategier ofta från ett företags 

konkurrenter. Eftersom konsumentens uppfattning och val av företag ofta grundar sig i vilket 

position det företaget har i konsumentens medvetande är detta ett strategiskt väldigt centralt beslut 

att ta ställning till. Det bör även vara utgångspunkten för kommande marknadsaktiviteter då dessa 

kan förstärka positionen att bli ännu mer tydlig och konsistent (Aaker & Shansby, 1982). 

 

Ries och Trout (1985) menar att den grundläggande principen för positionering är att hantera eller 

vinkla den redan existerande kunskap som rör sig i människors huvud, inte att skapa något nytt och 

annorlunda. Vad som rör sig i konsumentens medvetande är därför centralt. Det enda sättet för 

företag att sticka ut i vårt överkommunicerade samhälle är genom tydliga mål, förenklat budskap, att 

välja ut budskapets viktigaste fakta samt att segmentera marknaden och positionera sig rätt. Inom 

kommunikation är det ofta de små intrycken som betyder mest och för ett företag att ta plats i 

konsumentens medvetande kräver ett tydligt och förenklat budskap som ger ett bestående intryck 

och en lösning på konsumentens problem. Sällan finns lösningen i själva produkten eller erbjudandet 

till konsumenten. På så vis startar positioneringsarbetet inte från sändaren och produktfakta utan 

utgår ifrån mottagaren och dess världsbild (Ries m.fl., 1985).  
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Positioneringsarbete inom detaljhandeln inbegriper att ”sälja hela butiken” och inte bara produkter. 

Företaget blir således varumärket där alla marknadsaktiviteter såsom produktmix, miljö, personal, 

reklam och pris genomsyrar vad företaget står för och syftet till dess existens. Det handlar om att på 

ett tydligt och kraftfullt sätt definiera ”the reason for being” i konsumentens, företagets och de 

anställdas medvetande. Företag inom detaljhandeln med en väl vald positioneringsstrategi 

konkurrerar med image som grund för att nå framgång bland övriga aktörer på marknaden och 

positioneringsarbetet är således nyckeln till denna framgång (Berry, 1982). 

 

Berry (1982) belyser fem olika dimensioner för detaljhandlare att positionera sig för att på bästa sätt 

nå framgång; detaljhandel med fokus på värde, tidseffektiv detaljhandel, hög-kontakt detaljhandel 

samt sinnesdetaljhandel. För att lyckas behöver företagen vara bra inom åtminstone en av dessa fyra 

dimensioner, men med stor möjlighet även inom flera. 

 

Detaljhandlare med värde i fokus vill leverera mer värde i sitt erbjudande i jämförelse med sina 

konkurrenter och poängterar de starka fördelarna gentemot kostnaderna för deras produkter, allt för 

att konsumenten ska få värde för pengarna. Den tidseffektiva handlaren fokuserar på att hjälpa 

konsumenten som har ont om tid. Syftet för dessa handlare är att göra butikerna smidigare att nå till, 

att handla i, eller att inte behöva åka till en butik alls för att handla.  Detaljhandlare med fokus på 

hög-kontakt anser att den viktigaste faktorn är kontakten mellan personal och konsument där service 

är den del av erbjudandet som skiljer produkten från övriga produkter. Slutligen, en sista dimension 

för en detaljhandlare att positionera sig på marknaden är genom själva upplevelsen att handla. En 

shoppingupplevelse ska förknippas med entusiasm och nymodighet och således göra ”shopping mer 

är bara shopping av varor”. Detta åstadkoms främst genom en visuell upplevelse av arkitektur, ljus, 

grafik, sortiment etc, allt som framhäver butikens unicitet (Berry, 1982). 

 

3.2.5 Image 

En tydlig positionering är en förutsättning för en stark image (Morschett m.fl., 2006), vilken kan 

beskrivas som konsumentens och allmänhetens uppfattning av ett företag. Genom en tydlig 

positioneringsstrategi kan företaget bygga upp en image som särskiljer företaget från övriga aktörer 

samt genererar en positiv respons från konsumenten (Berman m.fl. 2007). När konsumenter svarar 

positivt på en detaljhandlares marknadsaktiviteter och väljer dennes produkter över någon annans 

visar det på ”brand equity”, vilket är ”the added value endowed on products and services” (Kotler & 

Keller , 2009, Keller, 2003). Den image som företaget har hos konsumenten är grunden till deras 

”brand equity” eller ”added value” (Keller 2003). 
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Ailawadi och Keller (2004) menar att utifrån en tidigare kategorisering av attribut skapad av Lindquist 

(1974) och Mazursky och Jacoby (1986) är det möjligt att dela in olika attribut i fem dimensioner som 

formar en detaljhandlares image: butiksläge, butiksatmosfär, pris och promotion, bredd av sortiment 

och djup av sortiment. 

 

Butiksläge och avstånd till butik är grundläggande faktorer för konsumenten att ta hänsyn till när den 

väljer butik. Betydelsen av butiksläge har minskat på senare tid på grund av ökade köravstånd,  

framkomsten av nya butiksformat och shopping online. Trots dessa faktorer är butiksläge fortfarande 

en nyckelkomponent i konsumentens totala shoppingkostnader (Ailawadi m.fl., 2004). 

 

En annan viktig dimension är butiksatmosfär. En tilltalande atmosfär förser konsumenten med en 

stark positiv nytta och upplevelse i butik. Den bidrar också till att konsumenten finner kvalitén av 

produkterna i butiken högre, vilket dock ofta också associeras med högre priser. Trots likartade 

produkter i andra butiker är atmosfären en möjlighet för butiken att differentiera sig skapa sig en 

unicitet. (Ailawadi m.fl., 2004). 

 

Pris och promotion påverkar också val av butik. Konsumenter som handlar mycket varor mer sällan 

har en förmåga att föredra butiker som erbjuder lågpriser än de som handlar oftare och färre varor. 

Den sistnämnda konsumenten är inte lika priskänslig och butiken kan då ta ut ett högre pris på sina 

produkter utan att det skadar butikens image (Ailawadi m.fl., 2004). 

 

Den fjärde dimensionen som Ailawaldi m.fl. (2004) poängterar är bredd av sortiment. Ett brett 

sortiment kan å ena sidan skapa värde för konsument genom att erbjuda valmöjlighet och 

tillgänglighet då butiken förknippas med ett stort utbud av produkter. Å andra sidan kan det vara 

riskfyllt för en butik att utöka sortimentet allt för fort då den ofta associeras med en viss typ av 

kategori så som tex mat, hygien eller husgeråd och det kan vara svårt för konsumenten att associera 

butiken med kategorier utanför deras expertis. Ofta rekommenderas en stegvis utveckling av 

sortimentet. Hur butiken väljer att arbeta och utveckla sitt sortiment är således en viktig del för 

framtida utveckling av dess image.  

 

Den sista dimensionen är djup av sortiment som enligt Ailawadi m.fl (2004) inte alltid har en positiv 

påverkan på en butiks image. En detaljhandlare kan minska antalet produkter inom en kategori utan 
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att påverka konsumenten negativt så länge de behåller de mest populära varumärkena och tar 

hänsyn till hur produkterna är organiserade och att produktattributen skiljer sig mellan produkterna. 

 

3.3 Sortimentsplanering 

3.3.1 Grundläggande beslut av sortiment 

För att konkretisera besluten kring sortimentplanering har Mantrala m.fl. (2009) tagit fram en modell 

med faktorer att ta hänsyn till. Genom trade-offs mellan konsumentens preferenser, handelns egna 

begränsningar såsom butiksyta och finansiella resursen, och miljömässiga faktorer kan utbudet 

formas till konsument. Utbudet definieras av bredden, djupet och servicenivån. Bredden på 

sortimentet är antalet kategorier, djupet är hur många varugrupper det finns inom varje kategori och 

antalet produkter leder till olika lagernivå och därmed servicenivå. Trade-offs mellan bredden och 

djupet är som sagt fundamentala strategiska val och genom avvägda trade-offs kan detaljhandeln 

skapa balans och på bästa sätt möta konsumentens behov. Olika sortimentet ger konsumenten olika 

upplevelser och om konsumenten kan dra fördelar, såsom att kunna hitta och köpa det den önskar 

samt upplever ett mervärde, leder det sannolikt till en lojal konsument som genererar vinst för 

handeln. Därav används ”Customer Lifetime Value” som det slutgiltiga betyget på 

sortimentsplaneringen (Mantrala m.fl., 2009). 

 

 

Figur 2: Product Assortment Planning Model (Mantrala m.fl., 2009) 

 

Vidare tas beslut om vilka kategorier butikens ska forma men också vilken leverantör man ska vända 

sig till, ska nivån på kvalité vara högt eller lågt, och hur balansen mellan leverantörers varumärken 

och butiksvarumärken ska se ut och till sist hur pris policyn ska se ut mellan kategorier såväl som i en 

kategori (Kahn, 1999). Att sätta rätt pris är ett komplext beslut där erbjudanden från leverantörer 
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ständigt förändras och då konkurrenter lätt kan möta ett konkurrensmässigt pris med egna 

prissänkningar (Grewal & Levy, 2007).  

 

Planering av sortiment är en återkommande aktivitet, där periodvis granskning krävs med anledning 

av att butikskedjans målsättningar förändras, konsumentens preferenser likaså, och då beslut 

gällande sortiment totalt innefattar tusentals olika produkter och nylanseringar (Kök m.fl., 2006).  

 

3.3.2 Beslut på företags- eller butiksnivå 

Vem som styr över inköp och försäljning av sortimentet är en grundläggande skillnad i strategi mellan 

handlare (Berman m.fl. 2007). Två relaterade områden gällande sortimentsplanering är uppdelningen 

av beslut och inflytande på företags eller butiksnivå samt till vilken grad sortimentet skräddarsys till 

enskilda butiker eller anpassas till alla butiker (Kök m.fl., 2006). I de fall beslut tas på företagsnivå, 

det vill säga centralt i organisationen är det möjligt att dra nytta av fördelar såsom en integrerad 

inköpsfunktion, ökad förhandlingsförmåga mot leverantör på grund av stora volymer, skalfördelar vid 

inköp och förbättrad kontroll. Nackdelarna kan istället vara minskad flexibilitet, minskad moral på 

butiksnivå och överdriven enhetlighet av sortimentet. Om beslut ligger på butiksnivå blir fördelarna 

istället flexibilitet, möjlighet att anpassa erbjudandet efter lokala preferenser, snabb orderhantering 

och ökad moral på butiksnivå på grund av självständighet. Splittrad planering, mister skalfördelar, en 

image som ej är konsistent och svårigheter till kontroll är några exempel på nackdelar. Därtill skiljer 

sig också uppdelningen av ansvarsområden, där en centralt styrd organisation arbetar i tydliga 

ansvarsområden med kategori- eller produktchefer samt inköpare till skillnad från den 

decentraliserade organisationen vilket ger butikschefen ett mer vidsträckt ansvar med assisterande 

chefer och försäljningschefer i butik (Berman m.fl. 2007). En vanlig lösning är att en del av 

sortimentet styrs på företagsnivå och att resterade utbud väljs av butikschefen utifrån en lista 

framtagen av företaget. På så vis skiljer sig sortimentet mellan butiker, vilket möjliggör en anpassning 

efter butikens konsumenter (Kök m.fl., 2006).  
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Figur 3 Approaches to Assortment Planning (Kök m.fl., 2006) 

 

3.3.3 Sortimentets utformning  

3.3.3.1 Sortimentets variation 

Ett varierat sortiment anses vara fördelaktigt utifrån ett flertal argument. Upplevelsen av variation i 

sortimentet är för det första positivt relaterat vid val av butik (Nordfält, 2007). Ett varierat sortiment 

kan vidare underlätta då konsumenten önskar klargöra sina preferenser. Konsumentens individuella 

behov för stimulans påverkar även utvärderingen av variation, då högre behov av stimulans värderar 

ett varierat sortiment bättre. Beslutsprocessen förknippad med stora sortiment kan faktiskt förstärka 

sortimentets attraktivitet (Bahn & Boyd, 2009). Även om konsumentens preferenser ofta är 

konstanta, kan vanor leda till att konsumenten blir uttråkad. Genom att utforska någonting nytt kan 

konsumenten finna stimulans och inspiration vilket butik kan möta genom att erbjuda variation 

(Menon & Kahn, 1995). Vidare så är upplevelsen av variation på sortimentet kopplat till 

konsumentnyttan och påverkar även mängden inköp (Kahn & Wansink, 2004). 

 

Då konsumentens beslutsprocess strävar efter att göra en så snabb bedömning som möjligt, fann 

Broniarczyk, Hoyer och McAlister (1998) att vid upplevelse av variation tar konsumenten inte enbart 

hänsyn till den faktiska variationen, utan upplevelsen påverkades även av om favoritmärket fanns att 

tillgå och hur varugruppens utrymme hade utnyttjats. Då 50 procent av antalet artiklar togs bort och 

hyllutrymmet hölls konstant upplevdes inte sortimentet som mindre om konsumentens favoritmärke 

fortfarande fanns att tillgå. När sortimentet minskade med 25 procent ledde upplevelsen till att 

sortimentets variation faktiskt ökade.  
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Det finns dock en risk att konsumenten känner sig frustrerad eller överväldigad om sortimentet 

upplevs som för stort och komplext (Huffman och Kahn, 1998). Liknande resultat fann senare 

Heitmann, Herrman och Kaiser (2007), där variation ökade konsumentnyttan upp till en optimal nivå. 

När nivån är nådd, får variation istället motsatt effekt, såsom ångest och ökade 

utvärderingskostnader för konsumenten. Även för handeln ökar kostnaderna vid större variation, då 

kvalitets kontroller eller marknadsundersökningar blir svårare och mer kostsamma att genomföra. 

Författarna menar alltså att det är viktigt att begränsa variationen, då stor variation i värsta fall kan 

leda till ökade kostnader och mindre intäkter.   

 

Men genom att utnyttja temporära variationsförändringar ökar man ökar synligheten av utbudet och 

genom att hålla utvärderingskostnaderna konstanta, det vill säga erbjuda produkter med jämförbara 

variabler, och samtidigt öka variationen möjliggör ett för ett varierat sortiment. Likaså kan man 

minska konsumentens ångest genom att ta hänsyn ångest som uppkommer då individen är ansvarig 

för ett beslut och då beslutet är oåterkalleligt. Genom att hjälpa konsumenten att ta beslut genom 

att rekommendera eller exponera produkter kan man minska konsumentens upplevda ansvar 

(Heitman m.fl., 2007).  

 

3.3.3.2 Att arbeta med kategorier 

I början på 1990-talet formades en ny strategi, ”Efficient Consumer Response”, inom marknadsföring 

och logistik. Genom strategiska partnerskap i värdekedjan kan flödet av varor effektiviseras från 

produktion till försäljning i syfte att möta konsumentens behov bättre. Fokus flyttade från den 

tidigare industriella indelningen i butik (Nordfält, 2007) och genom samarbete mellan handeln och 

leverantör formas ett erbjudande i ”kategorier”, vilket är en grupp varor som är relaterade till 

varandra från ett konsumentperspektiv (Kotzab, 2001). Målet med kategoristyrning är således att 

förbättra affärer genom att leverera ett ökat värde till konsument (Dupre & Gruen, 2004). Fördelen 

med kategoristyrning är att den information som handeln respektive leverantören besitter kan 

komplettera varandra, vilket kräver ett stort förtroende mellan parterna då handlaren mister viss 

kontroll (Aastrup, Grant & Bjerre, 2007). Genom att definiera kategorier efter målgruppens behov 

och shoppingvanor kan man differentiera butiken genom att erbjuda de kategorier som är mest 

viktiga för målgruppen. Sortimentets sammansättning signalerar sedan en ”value proposition” till 

konsument (Dupre m.fl., 2004). 

 

När man väl definierat en kategori, är det också möjligt att styra dess syfte eller roll. Nordfält (2007) 

presenterar fyra roller som kan ligga till grund för sortimentsstrategier eller arbete med 

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Kyle+Dupre&fd1=aut&PHPSESSID=8fu29mle9ds6jtgm815pdiv0u2
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butiksformat; profilkategorierna är den viktigaste kategorin i syfte att särskilja butik och leverera 

mervärde, rutinkategorin ska hålla tillräckligt hög standard för att ses som ett bra alternativ, 

bekvämlighetskategorin, är de kategorier som ger känslan av att butiken erbjuder det mesta och har 

ett brett sortiment och till sist finns säsongskategorin vars syfte är att skapa ett anpassat utbud 

(Nordfält, 2007). Det är även viktigt att ta hänsyn till vilka krav olika kategorier ställer, såsom att 

variation kan vara den viktigaste faktorn för butiksval i en kategori, medan säljaktiviteter och service 

är viktigare för andra kategorier (Kök m.fl., 2006). Vilka kategorier det är som ska ha högre 

marginaler och generera vinst, eller istället erbjuda ett förmånligt pris varierar. För att bygga 

butikens sortiment enligt uppsatta mål kan man även kombinera produkter som lockar konsumenten 

till butik, förstärker butik image, förhöjer spänningen och ökar impulsköp kombinerat med produkter 

som ökar varugruppens bruttovinst, ökar snittköpet eller kassaflödet (Nordfält, 2007).  

 

Riskerna med kategoristyrning är att sortimentet kan minska på grund av effektiviseringar, vilket kan 

påverka kundlojalitet (Nordfält, 2007). Ett mindre antal varumärken i varje kategori kan ha en negativ 

effekt på både shopping frekvens, men även på antalet köp. Vilken inverkan ett minskat antal 

varumärken har på en kategori skiljer sig, vilket leder till att olika kategorier bör styras olika (Borle, 

Boatwright, Kadane, Nunes & Shmueli, 2005). En ytterligare risk med kategoristyrning är att enskilda 

kategorier optimeras och att sammansättningen av kategorier förbises, vilket är viktigt då 

konsumenten väljer butik efter pris och variationsnivå på sammansättningen av kategorier, och 

därför är kategorierna beroende av varandra (Cachon & Kök, 2007).  Eftersom konkurrenter ständigt 

kan se hur kategorier byggs upp i butik är det viktigt med ett dynamiskt, proaktivt arbete, där nya 

typer av kategorier tas fram i syfte att möta och överträffa konsumentens förväntningar. När väl en 

kategori är etablerad, måste fortsatt arbete fokusera på att öka konsumentlojalitet, genom att 

effektivisera sortiment och kampanjer eller underlätta shoppingen (Dupre m.fl., 2004). 

 

3.3.3.3 Val av varumärken 

Handeln har möjlighet att välja en mix på leverantörers eller egna varumärken (EMV), beslut vilka har 

försvårats med tiden med anledning av ökat antal och variation på varumärken (Berman m.fl. 2007). 

Anselmsson och Johansson (2007) har sammanställt från en rad olika studier gällande egna 

märkesvarors inverkan på konkurrensen, utbudet, kvalité och prisnivå.  

 

Den svenska handeln får allt mer makt över vad som erbjuds till konsumenten, då man genom att 

erbjuda egna märkesvaror inte enbart är säljare utan även leverantör. Då handeln finns nära 

konsumenten och har bättre tillgång till information, leder det till att de har bra förutsättningar för 
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att anpassa sitt erbjudande. Exakt vilka konsekvenser det ökade inflytandet innebär, går ännu inte att 

säga (Anselmsson & Johansson, 2005).  

 

Konkurrensen kan påverkas i olika inriktningar.  Konkurrensen kan minska då leverantörer försvinner 

från butikshyllan, men samtidigt ökar konkurrensen mellan handeln och de stora leverantörerna. 

Variationsrikedomen kan då påverkas positivt i kategorier innehållandes en högre andel egna 

märkesvaror med anledning av att leverantörer försvarar sig med produktinnovation. Det framförallt 

de mindre leverantörerna som får det svårare och tappar andelar (Anselmsson & Johansson, 2007). 

 

I kategorier med en högre andel egna märkesvaror har genomsnittspriserna hållits tillbaka. Detta 

beror antagligen på att handelns egna märkesvaror varor håller lägre pris, i genomsnitt 38 procent 

lägre, snarare än att prissänkningarna beror på att leverantörer försvarar sig med sänkta priser. 

Utifrån ett konsumentperspektiv upplevs kvalitén av egna märkesvaror i relation till pris som 

fördelaktig. Likaså ser återköpsfrekvensen för egna märkesvaror ut att öka, vilket tyder på detta 

fördelaktiga förhållande mellan pris och kvalité jämfört med leverantörsmärken. Risken med en 

större andel egna märkesvaror är att det i framtiden kommer att leda till en högre prisnivå 

(Anselmsson m.fl. 2007).  

 

Det går inte påvisa att egna märkesvaror sänker kvalitén, höjer priser eller minskar 

innovationsgraden, snarare påvisas motsatsen. Frågan är hur egna märkesvaror påverkar utbud, pris 

och kvalité på sikt, då färre aktörer finns kvar på leverantörssidan. Handeln behöver ta sitt ansvar 

över den inflytelserika roll man nu skaffar sig genom genuin produktutveckling. Om handeln enbart 

produktutvecklar genom att kopiera produkter som redan finns på marknaden, vilket är beroende av 

att marknadsledaren fortsätter att produktutveckla finns det en risk att utbudet utarmas och blir 

mindre attraktivt för konsumenten (Anselmsson m.fl. 2007). 

 

3.3.4 Att förstå konsumenten 

Genom att förstå vad konsumenten söker och värderar kan man lättare utveckla och leverera ett 

mervärde. Men då konsumentens perception skiljer sig åt skiljer sig också konsumentens 

utvärderingar och ett företag kan ha olika image bland olika segment (Gilbert, 2003). En viktig del i 

sortimentsplaneringen är att identifiera och förstå konsumenten då marknadsstrategin kan anpassas 

mer effektivt efter målgruppen. Vi kommer att utgå från ett urval av de områden Berman m.fl. (2007) 

kartlägger som påverkar konsumenten med inslag från en andra forskare.  
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3.3.4.1 Miljömässiga faktorer 

En rad miljömässiga faktorer påverkar konsumentens attityd och beteende såsom det ekonomiska 

läget, trender i samhället och hur övriga aktörer på marknaden formar sitt erbjudande och pris 

(Berman m.fl., 2007). 

 

3.3.4.2 Demografi och livsstil 

Demografin berör konsumentens inkomst, utbildning, etniska bakgrund mm., där mönster kan 

urskilja sig mellan regioner såväl som inom städer. Livsstilen beskriver hur man lever och spenderar 

tid och pengar baserat på sociala, psykologiska och demografiska faktorer. Handeln måste bland 

annat ta hänsyn till hur utvecklingen har lett till en allt mer kunnig, mer sofistikerad konsument som 

ställer högre krav, har mindre tid och att shoppingvanor är mindre förutsägbara (Berman m.fl., 2007). 

 

3.3.4.3 Behov och önskemål 

Behov berör konsumentens nödvändiga inköp medan önskemål är de villkorliga målen med 

shopping. Handlaren måste möta konsumentens olika motiv. Med fokus på sortimentet kan detta 

innebära att erbjudandet skiljer sig i omfattning, servicenivå, kvalité, pris med mera (Berman m.fl., 

2007).  

 

3.3.4.4 Shopping motivation 

Wagner och Rudolph (2010) identifierar tre shoppingmotiv: vid ändamålsrelaterad shopping är det 

framförallt är viktigt att uppnå tänkt mål med shoppingen, aktivitetsrelaterad shopping kan ha flera 

motiv såsom effektiv shopping, stimulans, inspiration mm. och till sist är efterfrågesrelaterad 

shopping kopplad till motivation gällande service, butiksatmosfär, sortimentsinnovation, unicitet och 

pris. Vid shopping av livsmedel är konsumenten framförallt motiverad av ändamålsrelaterad 

shopping där effektivitet och god service blir viktiga variabler för att möta motivationen. Olika motiv 

leder till att planering av sortiment blir komplext då variabler som möter konsumentens motiv i ett 

fall motverkar ett annat motiv. Exempelvis är effektivitet negativt relaterad till sortimentsinnovation 

vid livsmedelsshopping och att exponera nyheter i butik kan i dessa fall leda till att den 

ändamålsinriktade konsumenten blir frustrerad. I syfte att möta konsumentens behov av inspiration, 

är just ett innovativt sortiment att föredra. Detta är bara några exempel men visar på hur variabler i 

butiksmiljö påverkar konsumentens motivation i ett fall och i mindre utsträckning i ett annat (Wagner 

m.fl.,, 2010). 

 

3.3.4.5 Konsumentbeteende  

Teorier kring konsumentbeteende fokuserar framförallt på köpprocessen (Berman m.fl., 2007). I 

dagligvaruhandeln genomgår konsumenten oftast inte alla stegen i beslutsprocessen, då beslut är 
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någonting som sker rutinmässigt. Handelns uppgift blir då att möta konsumentens behov snabbt och 

precist genom att erbjuda de produkter som efterfrågas och på ett tydligt sätt framhäva dem 

(Berman m.fl., 2007). 

 

Genom att förstå hur konsumenten tar beslut, blir det också möjligt att anpassa 

sortimentsplaneringen enligt Jens Nordfält (2007). Medvetandet är en central funktion vid 

beslutsfattande där avsiktliga beslut sker i korttidsminnet, med påverkan utifrån yttre information 

som vi tar till oss genom våra sinnen och dels genom våra minnen. Denna stora mängd information 

hanteras i första hand av det icke medvetna, som filtrerar, sorterar och tolkar informationen för att 

sedan skicka beslutssignaler till medvetandet. För att ytterligare optimera handlingar har människan 

beslutsprocesser vilka påverkas av beslutsregler, vilket är invanda beteende och vanemöster, men 

också av beslutssignaler, vilket är externa signaler som påverkar beslutsprocessen och kan leda till att 

man avviker från vanemönstret. Detta innebär att hela sortimentet inte alltid når medvetandet och 

att det bara är en delmängd av utbudet i sortimentet som ingår i beslutsprocessen. Processen har 

ytterligare en komplex funktion, där människans perception fungerar som så att vi ser objekt på ett 

omedvetet plan innan signaler skickas till medvetandet om vad vi ska se. Ögonen och hjärnan tränar 

på vad som är nödvändigt att se och minnas och efter upprepade tillfällen lär sig ögat vad hjärnan 

inte behöver bry sig om och till slut kanske en konsument inte ens är medveten om vad som finns på 

en hylla. Detta leder till att konsumenten inte beter sig rationellt vid val av produkter, eftersom inte 

alla valmöjligheter når medvetandet, konsumenten orkar inte ta till sig information och utvärdera 

vilken produkt man helst önskar och beslut blir därför ofta en upprepning av tidigare gjorda val på 

grund av vanemönster, och då vi faktiskt inte ser allt vi ser. Vad Nordfält (2007) vill lyfta fram med 

resonemanget är att fokus inom marknadsföring borde ligga på att bli uppmärksammad och påminna 

konsumenten om de behov som finns, genom att kommunicera sortimentet smartare och inspirera 

ögat för att det ska låta medvetandet erfara vad det ser (Nordfält, 2007).  

 

I syfte att nå medvetandet och påminna eller inspirera konsumenten kan sortimentet ses ha tre 

syften enligt Nordfält (2007). För det första kan sortimentet fungera som just en påminnare, 

sortimentet är presenterat så att det underlättar för konsument att inhandla de planerade köpen. 

För det andra kan sortimentet fungera som en påverkare, vilket menas att butiken styr köpen så att 

konsumenten väljer en viss typ av märke eller vara. För det tredje kan sortimentet fungera som 

inspiration i syfte att inspirera konsumenten till att köpa kompletterande produkter eller något helt 

nytt.  
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Figur 4: Sortimentets tre syften (Nordfält, 2007) 

3.3.4.6 Upplevelse av butiksaktiviteter 

Då sortimentet är en del i konkurrensmixen samspelar sortimentet med en rad andra faktorer i syfte 

att skapa ett attraktivt butikskoncept (Schlosser, 1998). Butiksatmosfären påverkar upplevelsen och 

köpbeteende i butik, vilket innefattar de fysiska och icke fysiska elementen i butiksmiljön. 

Konsumentens shopping motiv och motivation påverkar huruvida man uppfattar en viss typ av 

butiksatmosfär som positiv eller inte och handlaren måste här ta ett ställningstagande. Genom olika 

butiksmiljö är det möjligt att påverka känslan av glädje, vilket skapar en positiv känsla i butik och kan 

påverka beteende i form av variation i köp, eller oplanerade köp (Nordfält, 2007). 

 

En typ av indelning gällande butiksatmosfär görs av Baker, Parasuraman, Grewal och Voss (2002) som 

delar in atmosfären i designfaktorer som är direkt synbara såsom butikens layout, färgval och 

skyltning, bakgrundsfaktorer såsom ljud och dofter och till sist sociala faktorer, vilket innefattar de 

möten som sker i butik. Konsumenten skaffar sig utifrån dessa variabler en syn på produktrelaterade 

attribut såsom kvalité, pris och shoppingupplevelse.  

 

Ett exempel på designfaktor kan alltså vara verktyg man använder i syfte att lyfta fram sortimentet 

såsom hylloptimering, varuplacering, säljmaterial och specialexponeringar (Nordfält, 2007). 

Exempelvis kan specialexponeringar fungera både i syfte att öka försäljning samt att signalera 

sortimentets innebörd. Exponering i butik kan ses som en slags annons där den produkt som 

exponeras av butik inger förtroende. Konsumenten kan bli intresserad av att köpa ett okänt 

varumärke om det exponeras då man förväntar sig att det är ett bra köp eftersom det lyfts fram av 

butik. En specialexponering kan även väcka tankar om andra varugrupper, vilket ofta leder till att inte 

bara själva produktens försäljning ökar utan hela varugruppens. Butiken behöver här ta hänsyn till 

vilka varor som aktiverar köp av andra varor (Nordfält, 2007). 

 

För att mäta hur butikens atmosfär påverkar konsumenten i butiken, kan man använda sig av 

Stimulans-Organism-Respons modellen framtagen av Donovan och Rossiter (1982). Tanken är att 

butiksmiljön väcker känslor hos konsumenten vilket påverkar konsumentens beteende. En känsla av 

glädje eller upprymdhet skapar en positiv känsla vilket påverkar köpbeteendet och tid man spenderar 



34 

 

i butik. Rossiter m.fl. (1982) menar att butiksmiljö påverkar humöret vilket är en medierande variabel 

som har indirekt påverkan på beteendet.  

 

 

Figur 5: Stimulus Organism Response (Donovan & Rossiter, 1982). 
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4. ANALYS  

Analysen är uppdelad i två delar där den första delen analyserar fallföretagens arbetssätt gällande 

sortimentsplanering mot teorin. I analysens andra del används idealtypsmodellen och fyra stycken 

typstrategier gällande sortimentsplanering beskrivs.  

 

4.1 Analys av empiriskt material och teori  

4.1.1 Företagsinformation Ica 

Ica koncernen är en av norra Europas ledande detaljhandelsföretag och består av Ica Sverige, Ica 

Norge, Rimi Baltic, Ica fastigheter samt Ica banken. 2010 fanns det cirka 2200 egna och handlarägda 

butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I Sverige är antalet Ica butiker 1349 stycken 

beståendes av olika butiksformat och profiler (www.Ica.se, 2011-05-01). Handlarna i Sverige äger och 

driver butikerna själva men har samtidigt avtal med Ica om gemensamma inköp, frågor kring 

försäljning, effektivisering, logistik samt samlad marknadskommunikation. Det finns cirka 50 000 

medarbetare i Sverige fördelade på kontor, logistik eller ute på de egna och handlarägda butikerna. 

Icas mission är att bli det ledande detaljhandelsföretaget, med fokus på matglädje och måltider. 

Visionen är att göra varje dag lite enklare genom att vara uppmärksamma på trender för att skapa 

matglada, hälsosamma och prisvärda vardagslösningar för konsumenten (Ica Verksamhetsberättelse, 

2010). 

 

Kunden är utgångspunkten när Ica skapar värde. Ica anser att kunden, butiken och koncernen är tre 

olika dimensioner som tillsammans skapar en positiv cirkel.  Genom att lyssna på kunden, erbjuda 

kvalité till bra priser, ett brett sortiment och ett personligt erbjudande genererar Ica lojala kunder. 

Lojala kunder leder till bättre butiker vilket i sin tur leder till en stark koncern som kan investera 

ytterligare i verksamheten (Ica Verksamhetsberättelse, 2010). Ica satsar också på att ha inspirerande 

butiker med gemensamma format, men där varje butik har möjlighet att skapa en lokal anpassning. 

Ica arbetar aktivt med nyetablering av butiker samt förbättring av de befintliga butikerna, med fokus 

på långsiktighet och hållbarhet (Ica Verksamhetsberättelse, 2010). 

 

4.1.2 Ica och sortimentsplanering 

Utgångspunkt vid sortimentsplanering är konsumenten 

Utgångspunkten vid sortimentsplanering är kunden på Ica. Det behöver inte nödvändigtvis vara 

samma konsument i alla butiker, utan de konsumenter som faktiskt handlar i butik. Målet vid 

segmentering är att hitta det segment som är mest intressant (Segal m.fl., 1994) och butikerna har 

http://www.ica.se/
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valt olika segment med tanke på vem som faktiskt handlar i butiken – det vill säga den konsument 

som är mest ”intressant”. Wieloch har identifierat ”kvinnan” som sin målgrupp, då 80 % av alla hans 

kunder är kvinnor och Rosengren har valt att profilera sig mot ”matälskaren”. Detta stöds också på 

företagsnivå där kunden är utgångspunkt vid framtagning av bassortimentet och där information fås 

genom marknadsundersökningar och genom dialog med butiksägarna. Varför man har kunden som 

utgångspunkt beror delvis på att information är lättillgängligt, vilket leder till ökade krav från kunden.  

 

I Sverige har kunden tagit makten. Idag är framtiden Iphone 4, teknologin, 
makten sitter i den. Idag kan ingen fabrikant gömma sig bakom ett konstigt ord 
eller en massa E nummer. När kunden går bland hyllorna så kan hon lätt googla 
fram innehåll med mera. Det är verkligen bra. Idag har kunden kunskapen i sin 
hand. Innan läste man till sig kunskap, det gör man inte längre. Man söker sig 
till den. Det är stor skillnad. Jag vill ligga närmare kunden, det bestämde jag för 
tre år sedan- vem ska bestämma i min butik? Det är kunden. Det bestämde jag 
redan innan dem tog makten (Michal Wieloch). 
 
Vi har mycket information om olika segment och konsumentgrupper. Vår kund 
är 46 år och uppåt, med ett stort intresse för matlagning. Den här något äldre 
kunden tycker om matlagning, gillar att följa recept och är också påläst (Jerry 
Rosengren). 
 
Det är kunden som är utgångspunkten för det sortiment vi erbjuder. Det är 
kunden som styr vårt erbjudande och det utgår ju från vad kunden vill ha och de 
signalerna får ju vi på olika sätt. Både genom konsumentundersökningar och 
dialog med handlarna (Lars Åström). 
 

Butikerna är tydligt marknadsorienterade enligt teorin av Muller (1991) och Kumar m.fl. (2000) då 

man har bestämt sig för vem som är konsumenten och format ett erbjudande som möter 

målgruppen för att försäkra kundnöjdhet. Eftersom erbjudandet utformas efter konsumenten blir 

styrkan i erbjudandet just kundnöjdhet vilket ses som en konkurrensfördel enligt Muller (1991), då 

nöjda konsumenter är en av företagets viktigaste tillgångar. Wieloch är tydlig med att fokus på 

kvinnan är den stora skillnaden mellan hans butik och övriga butiker och Rosengren poängterar 

vikten av att lyssna på vad kunden i butik efterfrågar.  

 

Kunden är kvinnan, kvinnan är kungen i vår butik (...) Det är kvinnan som ska 
driva utvecklingen och inte vi (Michal Wieloch). 
 
Vi är väldigt lyhörda. Plockar in varor i den mån de kan! Kunderna hjälper oss 
att utvecklas, och det är ju för dom vi finns (Michal Wieloch). 
 
När flera kunder efterfrågar samma sak försöker man att ta in det i sortimentet 
(Jerry Rosengren).  
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Sortimentet viktig del av image 

Rosengren menar att sortimentet är en viktig del av butikens image, där sortiment, läge, pris och 

personal stöttar varandra och i slutändan knyts ihop till ett erbjudande, en image, vilket är i linje med 

Ailwadi m.fl. (2004) vilka menar att sortiment, läge, pris, promotion och butiksatmosfär är 

dimensioner som bygger image och därmed ett mervärde till konsument.  

 

Sortimentet är en del i att bygga image. Läget är jätteavgörande. Sen tror jag 
jättemycket på sortimentet. Sen tror jag på priset. Sen själva personalen, 
jätteavgörande. Sen själva kommunikationen i butik (Jerry Rosengren) 

 

Utveckling och förnyelse av sortimentet är en tydlig drivkraft  

En tydlig drivkraft av förnyelse och förändring lyser igenom arbetssättet i bägge butikerna. Kumar 

m.fl. (2000) poängterar att företag som drivs av en stark vision för sin affärsidé inte enbart utgår ifrån 

existerande behov, utan har också en tendens att skapa nya behov och sprida kunskap om nya typer 

av erbjudanden. Wieloch inspirerar kunden till att prova någonting nytt, genom att utbilda henne 

vilket enligt Kumar m.fl. (2000) är ett marknadsdrivande arbetssätt.  

 

Enligt Porter (1998) är ett differentierat erbjudande ett ytterligare sätt att skapa konkurrensfördelar. 

Butikerna differentierar sortimentet genom att lägga till värden såsom ”skolor”, ”historier om 

produkter” och ”tysta demos” vilket ger kunden ”det där lilla extra” och skapar ett unikt 

värdeerbjudande enligt teorin av Porter (1998) utöver kundnöjdhet.  

 

Ledord för mig är utveckling och framåt, det är det enda som gäller. Är man 
entreprenör så handlar allt om utveckling (Michal Wieloch).   
 
Vi försöker ta språnget, sen kanske det inte alltid passar alla kunderna (Jerry 
Rosengren). 
 
Man testar att lansera flera nyheter i butiken och sen ser man vad kunden vill 
ha (Jerry Rosengren). 
 
Vi utbildar våra kunder hela tiden, med olika skolor. Alltifrån potatis, till olika 
korv, te, kaffe, socker med mera. Innan fanns det bara två socker. Idag finns det 
åtta olika sorters socker, rå socker med mera som ska användas till olika saker, 
dessert, förrättar och gud vet allt. Där utbildar vi konsumenten (Michal 
Wieloch).  
 
Det där handlar om inspiration och händelser i butik. Vad får man för 
information i en annan butik, ofta handlar det bara om varor och priser? Här 
försöker vi berätta en historia om varor, de har en bakgrund *…+ Det gör att 
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många matintresserade kunder kommer till oss, då det vet att de kan få det där 
lilla extra här (Michal Wieloch).  
 
Exempelvis kan vi arbeta med tysta demos. Om jag ska köpa en ost som kostar 
400kr vill jag ju smaka den innan, då ska man kunna få göra det. Då förstår 
man varför den kostar som den gör, medan andra tycker att den kanske faktiskt 
inte är värd pengarna (Michal Wieloch). 
 

Enligt butiksägarna är variation och förnyelse nödvändigt för att stå ut ur konkurrensen och leverera 

värde till konsumenten och det är viktigt att följa trender vilka sprids allt snabbare, men också för att 

möta konkurrensen, vilket är i linje med Kök m.fl. (2006) vilka menar att sortimentsplanering är en 

ständigt återkommande aktivitet. Wieloch och Rosengren trycker på vikten av ett dynamiskt 

arbetssätt där man ständigt förnyar och variera sig. Detta stämmer väl överens med teorin av 

Heitman m.fl. (2007) som trycker på att temporära variationsförändringar ökar synligheten av 

utbudet och enligt Nordfält (2007) så behöver man just uppmärksamma kunden och inspirera ögat 

för att låta medvetandet erfara vad det ser. Vidare menar Kahn m.fl. (1995) att variation ger kunden 

stimulans och inspiration och Wieloch har uppmärksammat att vissa kunder kommer till butiken utan 

att handla ”utan för att de vill titta”.  

 

Vi lägger all vår kraft på att totalrenovera för att möta den nya konkurrensen 
som kommer här i Malmö *…+ Det är bara att kämpa på (Jerry Rosengren).  
 
Ofta öppnar man en butik och säger, nu är den öppnad, här är konceptet. 
Medan vi istället ständigt förnyar oss och utvecklas. Innan hade vi två små 
sektioner manuellt, idag har vi helmanuellt, det händer saker hela tiden. Flera 
kunder kommer flera gånger i veckan, inte för att de behöver handla, utan för 
att de vill titta (Michal Wieloch).  
 
Det är viktigt att man arbetar med sortimentet på rätt sätt och hela tiden 
förnyar sig. Att man hänger med i trenderna (Michal Wieloch).  
 
Det är mycket mer trender som kommer ifrån tidningar, och man ser också att 
sociala medier får allt mer utrymme. Trenderna sprids snabbare i det här 
samhället och det ställer allt högre krav på oss. Vi måste reagera snabbare och 
följa med i trenderna (Jerry Rosengren).  

 

Fokus på delar av respektive hela sortimentet 

Butikernas sortiment har fokus på just variation, förnyelse och inspiration. Detta kan ses som 

egenskaper ”som betonas särskilt” vilket ligger som grund för den position man önskar få på 

marknaden (Aaker m.fl., 1982). Risken med denna typ av positioneringsarbete kan vara att 

erbjudandet inte blir ett ”tydligt förenklat budskap”, som exempelvis en slogan (Trout, 1985). 
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Däremot så arbetar butikerna med hela butiken, vilket är en förutsättning vid positioneringsarbete av 

detaljhandelsföretag (Berry, 1982) där Wieloch trycker på att han ”säljer in hela butiken”. Butikerna 

lyckas också arbeta med flera av Berrys (1982) positionerings dimensioner, såsom ”fokus på värde” 

och ”sinneshandel” vilket skapar ”entusiasm” hos kunden då shopping blir ”mer än bara shopping av 

varor”. 

 

Ica arbetar med både bredd och djup på sortimentet för att möta konsumentens alla behov och Ica 

har generellt fler artiklar än sina konkurrenter. Enligt Ailwadi m.fl. (2004) ger just ett brett sortiment 

konsumenten valmöjligheter och Rosengren vill med bredden på sortimentet möta ”matälskarens” 

alla behov. Rosengren arbetar därtill med att säkerställa att produkter finns i olika prissegment, 

kvalité, ekologiska och kravmärkta så att konsumenten hela tiden har en valmöjlighet. 

 

Den stora skillnaden om man tittar på några olika butiker är just antalet 
artiklar, jag skulle gissa på att LIDL har cirka 1000 artiklar, Netto 2000-3000, 
Willys 6000-8000 och Ica Kvantum upp emot 22 000 artiklar (Jerry Rosengren). 
 
Vi ska vara matmästarna. De som gillar mat ska veta att de kan hitta vad de 
söker hos oss. Då blir det att man profilerar sig som ett brett och djupt 
sortiment. Det gäller då allt ifrån att ha manuella diskar, såsom ostar och shark, 
vi har ju kök, kockar, jobbar med catering, du kan äta lunch, vi bakar, vi har 
kondis (Jerry Rosengren). 
 
Generellt så ska man ha en lågpris, två i mitten, en marknadsledande, sedan 
har man en premiumartikel, sen har man också en ekologisk eller kravmärkt. 
Det ska minst finnas sex artiklar. På det sättet bygger man hela konceptet och 
kunden har hela tiden valmöjlighet (Jerry Rosengren). 

 

Gällande kundens motiv så har Rosengren också anpassat sin butik efter de motiv kunderna har när 

de besöker hans butik, det vill säga att storhandla och få inspiration. Enligt Rudolph m.fl. (2010), är 

just det ”ändamålsorienterade” motivet vanligt inom dagligvaruhandeln, i detta fall att ”storhandla”.  

Rosengrens butik har också fokus på inspiration vilket enligt teorin möter motivet ”aktivitetsrelaterad 

shopping”. Att möta flera motiv kan vara riskfyllt enligt Rudolph m.fl. (2010) då exempelvis 

effektivitet är negativt relaterad till sortimentsinnovation vid livsmedelsshopping. Däremot genom 

att erbjuda både bredd och djup på sortimentet, men också inspirerande valmöjligheter möter 

Rosengrens, men även Wielochs butik inte enbart konsumentens ”behov”, det vill säga de 

nödvändiga inköpen, utan även konsumentens ”önskemål”, vilket är de villkorliga målen med 

shopping enligt Berman (2007).  
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I veckan kanske man stödhandlar i närbutiken, men sen när helgen kommer så 
åker man för att storhandla här. Då är det den funktionen vi ska fylla. (Jerry 
Rosengren). 

 

Rosengren menar att då kunden är i fokus ska fokus ligga på de kategorier som ”matälskaren” 

prefererar, såsom smakrummet och vissa kategorier är därför prioriterade såsom färskvaror, vilket 

Nordfält (2007) omnämner som profilkategorier. Likaså menar Åström att Ica satsar på vad 

konsumenten anser är viktigast vilket just nu är hälsa.  

 

Hälsa är en av de viktigaste trenderna just nu, och därför så fokuserar vi väldigt 
hårt på det. Vi utgår alltid från vad konsumenterna anser är viktigast, för det 
som de tycker är viktigt, det är det som vi lyfter fram i vårt erbjudande (Lars 
Åström). 
 
Man kan inte vara bäst på allt. Vi har den matintresserade kunden i fokus vilket 
har lett till att vi valt bort många olika specialprodukter, såsom damsugare 
(Jerry Rosengren). 
 
För att då möta målgruppen med matglädje och inspiration jobbar vi mycket 
med smakrummet. Vi satsar på smakupplevelsen, vi satsar exempelvis på 
olivolja, där man kan säga att vi har en ”olivoljebar” (Jerry Rosengren). 
 
Vi försöker att profilera oss som en mästare på färskvaror. Sen överlag vilket vi 
också trycker på väldigt hårt är vad vi kallar vänliga varor, och det är varor för 
människor som har en slags allergi och inte tål allt, laktos, nötter, soja... alla 
typer av produkter. Där försöker vi jobba och vara bland de bästa i Sverige. När 
det gäller ekologiskt så har vi också väldigt stark framtoning på just ekologiska 
varor (Jerry Rosengren). 

 

 Wieloch menar att hela sortimentet jätteviktigt och genom att fokusera på de mjuka värdena kan 

man sälja in hela sortimentet och erbjuda någonting unikt, precis som när man går på restaurang. 

Wieloch arbetar således inte med profilkategorier vilket är ett vanligt sätt att särskilja en butik 

(Nordfält, 2007), utan har istället fokus på hela sortimentet och riktar sig framförallt till 

”aktivitetsrelaterad shopping” enligt Rudolph m.fl. (2010). Miller m.fl. (1993) menar att olika 

konkurrensfördelar kan representera olika dimensioner av en strategi och Michal lyfter fram att alla 

delar i butiken hänger samman, där alltså hela sortimentet och hur det presenteras ligger som grund 

för att skapa konkurrensfördelar. Men att arbeta med att sälja in hela butiken kan enligt Porter 

(1998) vara riskfyllt, då han menar att det är viktigt att välja en konkurrensfördel och fokusera på den 

då det annars finns en risk att strategin blir medelmåttig och inte når några konkurrensfördelar 

(Porter, 1998) 
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Hela sortimentet är jätteviktigt. Frukten, blommorna, varenda del jobbar vi 
mycket med. Var del vill vi ska erbjuda någonting unikt (Michal Wieloch). 
 
Ofta brukar kunden säga att man har en bra deli, bra frukt och grönt. Men vad 
vi har gjort är att vi har arbetat med de mjuka värdena och sålt in hela butiken 
(Michal Wieloch). 
 
Varje del hänger ihop, alla delar ska lyftas fram. Tänk dig en riktigt bra 
restaurang. Man vet inte alltid vad man får, men man vet att man får 
någonting av riktigt hög klass. Så försöker vi arbeta. Det ska alltid finnas nåt 
gott och smarrigt till fredagen (Michal Wieloch).  

 

Egna märkesvaror fungerar som ett bra lågpriskomplement 

Enligt Anselmsson m.fl. (2007) möjliggör egna märkesvaror att butiker kan erbjuda konsumenten 

produkter till låga priser men med relativt sett god kvalité. Detta styrks av Ica butikerna som menar 

att egna märkesvaror möjliggör att det går att erbjuda ett attraktivt lågprissegment som fungerar 

som ett stöd till resten av sortimentet. Det ger också bra marginaler och därmed intäkter. Enligt 

Åström är egna märkesvaror både viktigt för att erbjuda konsumenten bra varor men också ett sätt 

att stärka Icas varumärke. Men egna märkesvaror bör enligt Wieloch och Rosengren fungera som ett 

komplement i sortimentet, dels på grund av att egna märkesvaror enligt Rosengren inte förstärker 

hans positionering. På Ica är det konsumenten som i slutändan ska bestämma vad som ska finnas på 

hyllan.  

 

Utan egna märkesvaror hade vi inte haft de låga priserna på våra produkter. 
Jag var med när det startade. De stora leverantörerna [...], ägde marknaden, de 
bestämde priset (Michal Wieloch). 
 
Tidigare så var det leverantören som både styrde utbud och prissättning i butik. 
Men i och med egna märkesvaror så kan butikerna pressa leverantörerna (Jerry 
Rosengren). 
 
Egna märkesvaror är jätteviktigt för oss då egna märkesvaror är ett sätt för oss 
att stärka vårt varumärke men också för att erbjuda konsumenten bra varor*…+ 
På så vis är det viktigt både för oss centralt och i butikerna att arbeta med egna 
märkesvaror eftersom pris är en så viktig faktor för kunden när hon tar sitt 
beslut om var hon vill handla (Lars Åström). 
 
Absolut kan egna märkesvaror förstärka butikens varumärke. Men man får inte 
glömma sin positionering. Man vill ju framhålla vad som är unikt med just sin 
Ica butik *…+ Då kanske det inte är just egna märkesvaror som hjälper mig i det 
arbete. Så för mig är inte egna märkesvaror så viktig för det orsaken. Men för 
Ica centralt så är det ju jätteviktigt (Jerry Rosengren). 
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Då vi äger hela kedjan får vi bättre marginaler på egna märkesvaror, uppåt 25% 
marginal (Michal Wieloch). 
 
Egna märkesvaror ska fungera som ett komplement så att vi kan ge 
konsumenten en bra prisupplevelse. Så länge man följer att den ska hålla lägre 
pris men god kvalité följer den en viktig roll *…+ Men den ska aldrig ta 
överhanden i sortimentet (Jerry Rosengren). 
 
Men det är kunden som bestämmer i slutändan. Vill den köpa Kalles Kaviar så 
ska den kunna göra det (Michal Wieloch).  
 

Att handla ska vara inspirerande upplevelse 

Sortimentet ska framhävas i en inspirerande miljö för att möta ”matälskaren” och ”kvinnans” behov 

enligt butiksägarna. Enligt Gilbert (2003) kan handeln leverera värde på flera sätt där även 

shoppingupplevelsen spelar stor roll, vilket speciellt Wieloch tagit fasta på som menar att det ska 

vara välkomnande, eller till och med en upplevelse att handla i hans butik. ”Kvinnan” är återigen 

utgångspunkten för utformning av butiksmiljö där han menar att om kunden trivs speglas det också i 

försäljningssiffrorna. Den välkomnande butiksatmosfären Wieloch strävar efter fungerar som en typ 

av stimulans som kan leda till positiva känslor hos konsumenten och ha en indirekt påverkan på 

köpbeteende, enligt teorin av Donovan m.fl. (1982) och enligt Norfält (2007) kan stimuli i butiksmiljö 

skapa positiva känslor vilket kan påverka beteende i form av variation i köp, eller oplanerade köp. 

Wieloch poängterar tydligt vikten av upplevelsen och de mjuka värdena som det allra viktigaste och 

med tanke på att dagligvaruhandeln ofta har liknande produkter menar Ailawadi m.fl. (2004) att 

butiksatmosfären kan differentiera och skapa en unik butik och förstärka image. En tilltalande 

atmosfär leder till att produkter utvärderas högre, och risken är att sortimentet då associeras med 

högre priser enligt Ailawadi m.fl. (2004)  

 

Jag har byggt upp butiken efter hur en kvinna tänker och hur en kvinna vill ha 
det när hon går och handlar (Michal Wieloch). 
 
Det ska inte stå en häftig pall med varor vid ingången, det ska vara 
välkomnande när man kommer in i butik. Det ska finnas blommor eller något 
annat trevligt, några tända ljus kanske. Det ska alltid vara välkomnande 
(Michal Wieloch).  
 
Många pratar om marginaler, försäljningssiffror, hur många andelar har du där 
med mera. Det är klart att jag har lite koll. Men det är så pass enkelt att trivs 
kunden så handlar hon allt. Och lyckas man möta kunden i detta så får man 
lönsamheten med sig (Michal Wieloch).  
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Det som är viktigt är själva upplevelsen när man handlar. Tar man ett varv här, 
så har man fått en upplevelse. Detta skapar man med hjälp av sortimentet 
naturligtvis och hur man presenterar det (Michal Wieloch). 
 
Hela butiken är jätteviktig! Atmosfären, de mjuka värdena *…+  Hur man säljer 
är jätteviktigt (Michal Wieloch).  

 

Sortimentet måste framhävas för att uppmärksamma och inspirera kunden 

Wieloch har anpassat hur sortimentet exponeras efter hur hjärnan är uppbyggd för att underlätta för 

kunden i butik. Att just kommunicera sortimentet smartare är viktigt enligt Nordfält (2007) då 

beslutsprocessen inte alltid är rationell och konsumenten behöver bli uppmärksammad eller påmind 

om de behov som finns. Därtill är sortimentets tre syften; påminnare, påverkare och inspiration ett 

viktigt verktyg för att lyfta fram sortimentet så att konsumenten ser erbjudanden enligt Nordfält 

(2007). Den vänstra delen av Wielochs butik kan således ses som påminnare, ”lätt, snabb och enkel” 

medan den högra delen av butik fungerar som påverkare och inspiration då den ska vara fylld med 

”tips, idéer och inspiration”. Då det enligt Rudolph m.fl. (2010) kan vara riskfyllt att möta flera motiv, 

blir även denna struktur ett sätt att möta olika motiv utan att man ”blandar” det ”effektiva” med det 

”inspirerande”. Likaså Rosengren menar att kunden tar beslut på rutin, och många gånger inte vet 

vad man önskar där ”måltidstänket” blir är ett sätt arbeta med sortimentets alla tre roller (Nordfält, 

2007).  

 

Butiken är byggd som en hjärna. När man kommer in i butiken så är det höger 
sida, som ska tala till höger hjärnhalva, det är de mjuka värdena. Där ska finnas 
tips, idéer och inspiration. Där lagar vi mat. Med vänster hjärnhalva så handlar 
vi mat. Därför ska den vänstra delen av butik vara lätt, snabb och enkel (Michal 
Wieloch).  
 
Det är mattänket man ska försöka få in. Alla gavlar, ska vara en måltidslösning. 
Många kunder vet inte vad de ska äta till middag? Då försöker man underlätta 
för kunden genom att inspirera med måltidstänket, jobba mycket med recept 
vid gavlarna eller vid ingångarna (Jerry Rosengren). 

 

Bakers m.fl. (2002) lyfter fram designfaktorer och bakgrundsfaktorer som två av tre viktiga delar i 

butiksatmosfären. Rosengren arbetar aktivt med måltidstänket genom specialexponeringar på gavlar, 

bemannade demonstrationer, smakbjudningar och recept som inspirationskälla i syfte att lyfta fram 

sortimentet och måltidstänket vilket enligt teorin är praktiska exempel på designfaktorer (Baker m.fl., 

2002). Måltidstänket är också ett sätt att uppmärksamma konsument på flera varugrupper och enligt 

Nordfält (2007) kan just en designfaktor som specialexponeringar väcka tankar om flera varugrupper. 

Rosengrens nystädade butik eller doften av Wielochs nybakade bröd fungerar som 
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bakgrundsfaktorer (Baker m.fl., 2002). Genom att lyfta fram produkter menar Wieloch också 

försäljningen kan påverkas positivt vilket är i linje med Nordfält (2007).  

 
Exempelvis, så fort det kommer surdegsbröd, så plocka fram det istället för att 
bara lägga det i hyllan *…+ Lyft fram varor, tillsammans med recept och genast 
så påverkas försäljningen (Michal Wieloch). 

 
Vi jobbar mycket med inspiration, vilket riktar sig mot den inre 
kommunikationen. Jobbar mycket med smakbjudningar, vi har tillexempel fyra 
smakbjudningar på frukt och grönt, ute på golvet ska det vara någon mer 
smakbjudning. Vi försöker att ha en bemannad demonstration varje dag i 
butiken och mot helgen kanske vi även har två. Sen har man ju alltid 
smakbjudningar nere vi delikatess eller brödet. Vi försöker inspirera (Jerry 
Rosengren).  
 
Vi tänker mycket på att hålla butiken fräsch. Hygien är prioritet där korgarna 
tvättas efter användning, rullbanden är rena och det är kontroll på var och när 
våra anställda tvättar sina händer (Jerry Rosengren).  
 

Den sista delen i butiksatmosfären, den sociala faktorn (Baker m.fl., 2002) lyfts fram av både Wieloch 

och Rosengren som ser personalen som en av butikens viktigaste resurser och menar också att 

personalen genom att ha rätt kompetens kan lyfta fram sortimentet på ett rättvist sätt.   

 
Men det viktigaste är butikens personal. För utan bra personal kan vi ha hur fin 
butik som helst (Michal Wieloch). 
 
Vi jobbar jättemycket med personalen, både på avdelningar så att de har rätt 
kompetens, så man vet vad det är man säljer. Vi följer alltid med kunden om 
den frågar någonting, man ska alltid hälsa på kunden (Jerry Rosengren). 

 

Genom att vara egen butiksägare kan visioner och mål med sortimentet genomsyra butiken 

Icas organisationsstruktur bygger deras varumärke enligt Åström, då enskilda butiksägare och 

handlare kan driva igenom egna mål som möter butikens kund med stöd från Ica centralt och enligt 

Kök m.fl. (2006) hamnar således besluten gällande sortiment framförallt på en butiksnivå, där 

butiksägaren har yttersta ansvaret med stöd från företagsnivå. 

 

Det är genom inflytandet på butiksnivå som vi bygger vårt varumärke (Lars 
Åström) 
 
Det är det som är så unikt med Ica. Våra handlare ligger väldigt nära kunden 
och därigenom kan de erbjuda kunden det sortimentet som kunden vill ha just 
för den butiken. Efterfrågan är lite annorlunda beroende på var i Sverige butiken 
befinner sig och då har ju vi tentakler som ligger närmare kunden än om vi vore 
ett kedjestyrt företag där allt ligger på koncernnivå (Lars Åström). 
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Enligt Wieloch och Rosengren är det tryggt att ha en stor organisation i ryggen och det möjliggör att 

på ett enkelt vis ta in ett bassortiment som fungerar som en grund, vilken man sedan kan bygga på. 

Att ha egen makt över vad som ska stå på hyllan möjliggör för att skapa en unik butik med ett unikt 

sortiment enligt Wieloch och Rosengren vilket är i linje med de fördelar Kök m.fl. (2006) nämner, då 

butiken blir flexibel och i detta fallen ger möjlighet till att nischa sig. Därtill präglas bägge butikerna 

av en stark vilja att särskilja sig och Åström lyfter fram vikten av handlarens egen kreativitet och 

entreprenörsanda, där självständigheten lyfts fram som ännu en styrka av Kök m.fl. (2006). En 

nackdel med inflytande på butiksnivå kan vara att Ica får en image som ej är konsistent enligt Kök 

m.fl. (2006) Vad Wieloch dock poängterar är att unicitet går före.  

 

Man kan säga att vad som bestäms från Ica centralt är hur man har ett 
sortiment som passar för hela massan, den generella konsumenten. Det är en 
bra grund! Men sen kan man bygga på med sina egna drivkrafter, vad kvinnan 
vill ha. Det är perfekt (Michal Wieloch).  
 
Alla Netto ser likadana ut, alla Lidl ser likadan ut. Alla Ica Supermarkets ser inte 
ut som denna. Vi gick in i den fällan också, att alla butiker måste se likadana ut, 
för 15 år sedan. Att kunden skulle tycka att det var tryggt om allting såg 
likadant ut. Medan nu är det viktigt att man sticker ut, att utvecklas och vara 
lite annorlunda. Framförallt att vara unik och ha unika produkter. Som sagt, nu 
har jag satsat på kött, med en typ av oxkött från en gård, kalv från en annan 
och griskött från en tredje. Unicitet är viktigt i framtiden. Då är man inte en av 
tusen, då är man en av en (Michal Wieloch). 
 
Det är ju inte bara genom de verktyg vi ger handlaren utan det handlar mycket 
om handlarens egna kreativitet och entreprenörsanda (Lars Åström). 

 

Genom att beslut tas nära marknaden blir det också möjligt att ta in udda produkter som efterfrågas 

lokalt samt möjligt att samarbeta med lokala producenter. Detta är enligt butiksägarna bra sätt att 

utveckla sortimentet och just en lokal anpassning är ytterligare en av fördelarna som nämns av Kök 

m.fl. (2006).  

 

Det kan finnas udda produkter som efterfrågas på den lokala marknaden, då 
kan det vara svårt för en leverantör att leverera det till en stor grossist som Ica, 
utan det blir då istället möjligt att leverera direkt till butik (Jerry Rosengren).  
 
Vi jobbar med den lokala prägeln, man måste känna kunden på sin ort. Därför 
har vi 150 externa leverantörer som spetsar vårt sortiment. Vi är intresserade 
av dessa leverantörer och uppmuntrar dem. Men de behöver också mycket stöd 
vad gäller logistik och märkningar (Jerry Rosengren).  
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Det är roligt att jobba med sortimentet och framförallt med det närproducerade 
som är stort idag och kommer att bli ännu större i framtiden (Michal Wieloch). 

 

4.2.1 Företagsinformation Axfood 

Axfood bedriver handeln på den svenska dagligvarumarknaden. Handeln drivs genom de egenägda 

kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 230 stycken. Axfood samverkar 

även med ett stort antal handlarägda butiker, närmare 840 stycken både inom Hemköp och Willys, 

men även under varumärken som Handlar’n och Tempo (Axfood Årsredovisning, 2010). 

Organisationen kännetecknas av få beslutsnivåer och fokus på skalfördelar inom inköp, egna 

märkesvaror, logistik, IT, ekonomi, HR och affärsutveckling. De enskilda kedjornas bolagsstyrningar 

har ansvar för butiksdrift, marknadsföring, sortiments- och prisstrategier. 

 

Willys är matbutiken med fokus på pris, ett brett sortiment med en hög andel färskvaror. Större 

hushåll och barnfamiljer är Willys mest prioriterade kundgrupper. Som ledande lågpriskedja är Willys 

affärsidé ”Sveriges billigaste matkasse”. Butikernas säljyta är för Willys 1 100–4 700 kvadratmeter 

och antalet artiklar i butik är cirka 9 000 (www.axfood.se 2011-04-04).  Willys satsar nu på den ”nya 

generationens” Willys butiker i och med ombyggnationer samt genom miljömärkta butiker. 

Dessutom satsar man mycket på utbildning inom kundbemötande under år 2011. Willys framtida 

utmaningar handlar om att addera nya värden utan att kompromissa med affärsidén att erbjuda 

Sveriges billigaste matkasse, såsom butiksupplevelse, kundbemötande och hållbarhetsprofil, samt att 

öka andelen egna märkesvaror (Axfood Årsredovisning, 2010). 

 

Hemköp ska erbjuda kunderna ett brett och prisvärt sortiment, inspirera till matglädje och ge en hög 

servicenivå för att möta och infria kundernas förväntningar. Hemköps prioriterade kundgrupp är 

aktiva människor i alla åldrar som njuter av god mat, månar om sin hälsa och om miljön. Hemköp 

fokuserar på variation, valmöjlighet och bra kvalitet till bra pris. Butikernas säljyta varierar från 400 

till 4 000 kvadratmeter. Antalet artiklar i butik är cirka 10 000–12 000 (www.axfood.se 2011-04-04). 

 

4.2.2 Axfood och sortimentsplanering 

Sortimentsplanering utgår från affärsidé och position på marknaden 

Axfoods utgångspunkt vid planering av sortiment börjar på en strategisk nivå genom att kartlägga en 

bra bild över situationen på marknaden, i deras fall affärsiden, trender, konkurrenter och målgrupp 

för att hitta sin position på marknaden, beslut som enligt teorin hänger samman med varandra (Aaker 

m.fl., 2001). Utefter denna bild tas sedan beslut gällande hur sortimentet bör se ut.  I enlighet med 

http://www.axfood.se/
http://www.axfood.se/
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teorin så anser Aaker m.fl. (2000) att positionering är ett centralt beslut att ta ställning till och att ha 

som utgångspunkt i kommande marknadsaktiviteter. 

 

Först kan vi säga att vi har en bild av marknaden, det här är vår affärsidé, så ser 
trenderna på marknaden ut, så här ser konkurrenterna ut och så här ser vår 
målgrupp ut. Bildar oss en uppfattning om dessa fyra saker. Utifrån de fyra 
faktorerna så lägger man en plan för den kommande treårsperioden. Då 
beslutar vi ungefär hur sortimentet bör se ut, antal artiklar, hur butiken är 
planerad, vilka kategorier som ska prioriteras etc. Vissa delar har högre 
prioritet, på bekostnad av någonting annat (Johan Neuman). 
 
Man kan säga att sortimentet är en del av det hela. Och bakom sortimentet står 
affärsidén och positionen på marknaden. Willys måste värderas i ljuset av att de 
erbjuder Sveriges billigaste matkasse (Johan Neuman). 
 
Konkurrensen har ökat och det har blivit mer fokus på koncept och varumärken 
och man har en större ambition med vilken position man vill ha på marknaden 
än tidigare (Johan Neuman). 

 

Eftersom kedjorna inom Axfood har olika positionering på marknaden så betonas också deras 

egenskaper på olika vis enligt Aakers m.fl. teori (2001). Detta leder till att även sortimentsstrategin ser 

olika ut för kedjorna. 

 

Willys position är ”Sveriges billigaste matkasse” och Hemköps är ”Sveriges bästa 
matbutik”. De har två helt olika positioner på marknaden, de har två helt olika 
erbjudanden, och det gör ju också att de har två helt olika sortimentsstrategier, 
vilket även säkerställer vi att vi verkligen är unika i våra kedjor också (Johan 
Neuman). 

 

Sortimentet samspelar med en rad andra faktorer på Axfood, såsom personal och bra service. 

Sortimentet är en av de delarna som bygger kedjans image, vilket även Ailawadi m.fl. (2004) 

poängterar i deras teori om ett företags image . 

 

Om vi frågar konsumenten olika saker om hur nöjd man är med oss så handlar 
det om vi har ett brett urval av sortiment, om hur vi jobbar med priser, fräscha 
butiker, trevlig personal, korta kassaköer. Men det är också att det skall vara 
enkelt och smidigt att handla. Tydlighet är också viktigt för konsument (Johan 
Neuman). 

 
En tydlig position på marknaden är viktigt för att särskilja sig från konkurrenter 

Att ta position på marknaden för Axfood innebär delvis att differentiera sig från konkurrenterna då 

konkurrensen ökat. De kan inte vara bäst på allt utan väljer ut de delar som just Axfood är bäst på och 
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som de vill erbjuda konsumenten, vilket stämmer överens med vad Brooksbank (1994) och Walters 

m.fl. (1989) nämner i teorin gällande vikten av att definiera konkurrensfördelar. 

 

Vi kan ju inte erbjuda allt. Och det tror jag inte ens är av konsumentintresse 
heller (Johan Neuman). 
 
Det är så pass stor konkurrens idag och alla kedjor har mer eller mindre likt 
sortiment, och nu har lågprisbutikerna kommit in också.  Då måste vi vara 
duktiga på någonting och då är delikatesser och färskvaror en stor del av 
sortimentet som vi fokuserar på (Magnus Jönsson). 
 
Det gäller att ta position... Rent matematisk det går inte att överprestera i allt. 
Utan vi väljer ut vad vi är bäst på. Till exempel Willys. Där är attraktion viktigt. 
Och då skall det vara kategorier som verkligen bidrar till att man ska vilja åka 
dit. För Willys är detta frukt och grönt, kött och bröd. På Hemköp är det deli 
diskarna. Och då väljer man ju ut något där man väljer att satsa 
oproportionerligt mycket för att det skapar det där extra förtroendet (Johan 
Neuman). 

 

I motsats till Porter (1998) så räcker det inte längre för Axfood att bara fokusera på pris utan butiken 

måste erbjuda något mer och skapa ett extra värde för kunden. Likt Miller m.fl. (1993) så har Axfood 

gått från att enbart arbeta med pris till en strategi som kombinerar pris för att skapa extra värde för 

konsumenten.  

 

Till och med Willys har ju börjat bygga om butikerna, från att tidigare bara varit 
pris pris pris. Det funkade ett tag. Det räcker inte att bara komma ifrån Willys 
med en billig kasse, då går man till Lidl. Konsumenten vill ha mer än billiga varor 
(Katarina Waak. 
 
Idag är butikerna nästan identiska med varandra. Man måste skapa ett extra 
värde. Alla har ju allt. Visst, vi är 6,5 procent billigare än konkurrenterna på 
matkassen. Men spelar det någon roll om kunden måste åka ända hit för att 
handla, och på vägen kör förbi en Ica Maxi butik? Vår målgrupp och den kund vi 
helst vill se i butik, en förälder med tre barn, tycker inte att det är glasklart att 
faktiskt åka ända hit [...]  Det räcker inte längre att vara den billigaste, Idag är 
det ett måste att vi har städade, fräsha butiker och personalen måste vara på 
topp. Personalen är vårt fokus 2011 (Andreas Fornell).  
 
Vårt mål är att tillfredsställa våra kunder så att de väljer oss, ett brett sortiment 
helt enkelt och att vi är prisvärda. Det är det absolut viktigaste (Magnus 
Jönsson). 

 

Sortimentsplanering tar hänsyn till kedjornas olika målgrupper 

Segmentering är en viktig utgångspunkt för Axfood i arbetet med att planera sortimentet, något som 
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också Gilbert (2003) anser vara ett viktigt steg i marknadsstrategin. Genom att följa trender och vara 

uppmärksam på målgrupp och geografiska skillnader så har Axfood likt Berman m.fl. (2007) och 

Walters m.fl. (1989) hittat olika sätt att segmentera marknaden på för att tillgodose konsumentens 

heterogena preferenser. Till exempel så säljs ekologiska varor mest i storstäderna, medan Norrland 

har låg försäljning av dessa varor. Genom att få synpunkter från butikerna är det då möjligt för Axfood 

att anpassa sortimentet efter den lokala marknaden, vilket enligt Kök m.fl. (2006) kan vara en svår och 

komplicerad process i en organisation styrd från företagsnivå. 

 

Vi har ju typiska konsumenter för Willys och Hemköp. Där familjen är i fokus på 
Willys, medan Hemköp mer riktar sig till mer medvetna konsumenter. Detta tar 
man ju hänsyn till när man sätter sortimentet (Åsa Nyström).   
 
Men sen jobbar vi även mot storstäder. Där lämnar vi utrymme för butikerna 
att ta in produkter själva, och det gäller då produkter som är lite mer unika (Åsa 
Nyström).  
 
Man kan ju se hur försäljningen ser ut på olika varor och skillnader mellan olika 
regioner. Och tittar på på ekologiska varor, eller olika typer av gryn, quinoa så 
säljs de absolut mest i storstäderna *…+ Trender är mycket mer påtagliga i 
städerna, jag kan tänka mig att man är mer intresserad (Frida Wellin).  
 
Där har vi i alla fall uppmärksammat att vi inte äter samma sak i Stockholm, 
Göteborg och Norrland. Det är inte tvunget att lansera en ny produkt överallt, 
utan det är bättre att lansera den där den har en hög försäljning. Där försöker vi 
då anpassa utbudet mot den lokala marknaden (Katarina Waak). 
 

Axfood är marknadsdrivna men uppmärksammar även nya möjligheter på marknaden  

Axfood arbetar med en mix av att följa marknaden och kundens efterfrågan men söker även efter sätt 

att driva utvecklingen, vilket är det vanligaste tillvägagångssättet för företag att driva en verksamhet 

framåt enligt Kumar m.fl. (2000). 

 

Det är en blandning mellan att följa konsumenten och att inspirera dem. Vi i 
Sverige är väl inte de som ligger allra längst fram alltid, man tittar givetvis på 
andra länder och vad som händer där (Katarina Waak). 
 
Visionen styr utvecklingen allt mer. Det har skett en förändring. Tidigare 
lyssnade man mer på konsumenten. Om några konsumenter tycker att varan är 
dålig kanske man tog bort den från hyllan. Men detta gör man inte längre. 
Samtidigt är Garant Såklart är ett sätt att tillfredsställa konsumenten, där det 
finns många som har efterfrågat produkter inom hygien och städartiklar (Frida 
Wellin). 
 
Förr var man mer lyhörd, nu försöker man styra tyckandet mer. Idag kan vi gå ut 
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och säga ”Här har vi tre nya smaker” (Frida Wellin). 
 

Axfood arbetar med att se potential i nya produkter eller egna märkesvaror, men i slutändan är det 

kostnaderna som styr vilket ibland hindrar vissa produkter från att tas in i sortimentet, och även 

Kumar m.fl. (2000) poängterar att det finns höga risker att misslyckas i arbetet med att driva 

marknaden framåt.  

 

Vi har ibland hittat egna märkesvaror produkter som vi tänker ”det här är säkert 
en jättebra produkt” men vi klarar inte av att lansera den, för den kommer att 
kräva att man berättar varför den är bra. Och vi har inte de resurserna (Katarina 
Waak). 
 
Är det något som är helt nytt och inte finns på den svenska marknaden så 
kräver det ju ofta en hel del kommunikation. Och därför blir det snarare 
leverantörerna som lägger massa pengar på tv reklam och tidningsreklam som 
lanserar denna typ av produkt för man måste ju berätta för konsumenten om 
varför du ska äta det här (Katarina Waak).  

 

Det finns vissa produktkategorier där Axfood arbetar med att ligga i framkant. I vissa kategorier 

handlar det om att genom ”exotiska” erbjudanden tillgodose konsumentens behov på marknaden. 

Axfood har också uppmärksammat demografiska kulturella skillnader på marknaden, där produkter 

anpassade efter invandrarkonsumenter erbjuds vilket stämmer in på ett marknadsdrivet företag 

enligt Kumar m.fl. (2000) och möjliggör att leverera värde enligt Berman m.fl. (2006)  

 

Men i vissa kategorier så jobbar vi ju ändå mer med utveckling. Vi jobbar med 
ett projekt med fokus på Asien, där vi plockar hem produkter från länder som 
Thailand, Japan och China. Det är inte nya produkter på så sätt, men det är nytt 
på den svenska marknaden (Katarina Waak).   
 
Vi har en kategori som heter det globala sortimentet som riktar sig till de som 
inte kommer från Sverige, invandrarkonsumenter som ska kunna hitta 
varumärken kända från Balkan, Polen eller Arabländerna. Mycket av det säljer 
bra och där har ju Willys varit ledande med att ha kampanjer till Ramadan eller 
liknande (Katarina Waak). 
 

Genomslagskraft med beslut centralt 

Besluten gällande sortiment tas övervägande centralt på Axfood, vilket ger fördelar såsom stor 

genomslagskraft samt kostnadsfördelar i enlighet med de fördelar som omnämns vi beslut på 

företagsnivå enligt Kök m.fl. (2006). Däremot har butikerna tydliga direktiv uppifrån och kan känna sig 

låsta då de inte kan ta in enskilda produkter själva, något som är lättare att genomföra om beslut tas 

på butiksnivå enligt Kök m.fl. (2006). 
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Där har Axfood en fördel genom att erbjuda leverantören en ordentlig 
genomslagskraft, där dennes produkter kan finns i alla våra butiker *…+ kan vi i 
utbyte få rabatter. Detta kan inte Ica göra (Andreas Fornell). 
 
Jag skulle säga att Axfood styrs mer uppifrån och ner, snarare än nerifrån och 
upp. Tidigare hade butiken bättre möjlighet att lägga upp egna artiklar, det har 
blivit svårare. Man måste gå via Axfood (Katarina Waak). 

 
Vi blir ju lite trögrullande... Om det kommer en bra artikel har jag inte mandat 
att ta in den produkten. Istället måste det förhandlas och tas beslut. Men 
samtidigt, vi får ju bättre priser och bättre kostnadskontroll (Andreas Fornell). 
 
Vi har det väldigt förspänt med direktiv uppifrån. Vi är bakbundna då vi inte kan 
ta in enskilda artiklar själva. Det är den stora skillnaden (Andreas Fornell). 
 
Det är ju så att i och med att min Hemköpbutik är Stockholmsägd som det kallas 
så har jag inget inflytande över sortimentet.(Magnus Jönsson) 
 

Trots att beslut kring sortiment övergripande tas på företagsnivå inom Axfood så finns det ändå 

möjlighet att från butiksnivå påverka vilken typ av varor som man önskar ta in i sortimentet vilket är 

en vanlig lösning enligt Kök m.fl. (2006). Axfood centralt lyssnar på enskilda butikers önskemål. Vill en 

butik ta in till exempel lokalt producerade produkter så är det möjligt men det måste först godkännas 

på företagsnivå och det måste vara ekonomiskt försvarbart. 

. 

Både Hemköp och Willys är ju uppdelade, de har regionchefer och 
representanter. Tanken är ju att information ska flöda åt båda hållen. 
Butikschefen har ju såklart bättre koll på vad som säljs i butiken jämfört med 
vad vi har. Vi kan titta på försäljningsstatistik (Katarina Waak). 
 
En butiksägare som jobbar med oss i Hemköps organisation har en möjlighet att 
göra egna inköp. Men det är ju enklare om det fungerar centralt och ofta vet 
butikschefen att han behöver fundera mindre kring administration, logistik och 
sådana frågor (Johan Neuman). 
 
Kategoricheferna på Axfood tar ändå beslut i samråd med kedjorna. Om vi 
lägger fram förslag på nya planogram – så kan Hemköp säga att ” det här 
kommer inte att funka”. Vi lyssnar på dem (Åsa Nyström).   
 
Men vill en butik ta in en viss artikel, kan de höra av sig till säljledarna så 
kommer vi troligen ta in den produkten i butiken. Kanske inte om det bara är en 
butik, men annars så. Vi måste ha någon form av volym för att det ska vara värt 
det (Katarina Waak). 
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Sortimentet följer och stöttar de övergripande strategierna 

I utformningen av sortimentet utgår Axfood som tidigare nämnt från de olika kedjornas positioner 

vilket skapar tydliga riktlinjer för varje kedja.  

 

Om man då har målsättningen för Willys att vara ”Sveriges billigaste matkasse” 
är prioritet alltid hög effektivitet, och sortimentet vi erbjuder behöver vara mer 
begränsat för att behålla hög effektivitet. Då önskar vi med ganska få 
artikelnummer ändå få ett urval. I Hemköp å andra sidan är det ju ännu 
viktigare att man har ett större urval i ganska många kategorier och att man 
har fler produkter placerade uppe i nisch och premium (Johan Neuman). 
 
Med ledord som matglädje kan Hemköp lättare ta emot nya slags produkter. 
Willys är lite svårare – ”vi gör som vi gör”. Willys väntar med att ta in nya 
produkter till fullo innan de vet att det fungerar. De är inte lika öppna för 
förändringar (Frida Wellin). 
 
Willys har ju ett smalare sortiment och där är det svårare att få in produkter 
som inte säljer. De jobbar ju med färre artiklar men väldigt hög försäljning på de 
artiklar som säljer (Katarina Waak). 
 

Utifrån positionerna görs prioriteringar och trade-offs gällande sortimentets bredd och djup, och 

hänsyn tas till begränsningar såsom butiksyta enligt Mantrala m.fl (2006). Man strävar efter en 

gyllene medelväg för att tillgodose kundens behov. Genom ett ”fullt sortiment” är det möjligt att 

täcka hela veckans behov, vilket är viktiga egenskaper för den tidseffektiva detaljhandlaren enligt 

Berry (1980) 

 

Men då gäller det att hitta en gyllene medelväg mellan begränsad yta och 
utbud. Vi kan aldrig få lika brett sortiment som Ica Maxi. Där får man hitta 
mixen mellan det som faktiskt säljer, och det som behövs för att skapa ett 
inspirerande sortiment (Katarina Waak). 
 
I syfte att erbjuda både bredd och djup så arbetar vi med sortimentet med en 
liten variant på modell. Å ena sidan så har vi tre mått på storlek på 
förpackningar, det vill säga små, standard och multi förpackningar. Dessutom så 
arbetar vi med pris/kvalite aspekten, det vill säga lågpris, standard eller nish 
produkter. Man försöker då täcka hela det spektrumet så gott det går, även om 
det ofta inte finns utrymme för alla varianter (Johan Neuman) 
 
Det är tanken att både Willys och Hemköp ska ha ”fullt sortiment”. Sen är ju inte 
Willys det fullt ut på samma sätt. Där kanske du inte kan hitta en specifik 
produkt. Men det är ju inte som att åka till Lidl, där du inte kan hitta allt du vill 
handla. Men Hemköp ska ju ha ett brett sortiment (Katarina Waak). 
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Att arbeta i kategorier underlättar för konsumenten 

Axfood definierar kategorier efter vilka produkter som enligt konsumenten hänger samman med 

varandra enligt Kotzab (2001) och genom att arbeta med kategorier kan man skapa värde enligt 

Dupre m.fl. (2004) vilket möjliggjordes då inflytandet hamnade hos kedjan enligt Fornell. Från de 

övergripande strategiska besluten på Axfood tas sedan beslut gällande varje kategori för det 

kommande året, vilka kategorier som bör finnas kvar, tas bort och vilka kategorier som har en 

växande potential. 

 

Helt plötsligt blev det ju våra varor, tidigare var det Felix varor eller Findus varor, 
nästintill varje leverantör hade sin egen hylla. Men när vi då tog över, så började 
vi fundera kring kategorier och vilka produkter som faktiskt hänger samman. Vi 
såg ett mervärde i det (Andreas Fornell). 
 
Vid kategoristyrning så tittar man på konsumtionsbeteende och 
shopperbeteende. Utifrån det ser man på vilka varor som hänger samman och 
definierar kategorier (Johan Neuman). 
 
Sortimentsstrategin går från det stora ner till vägledning per kategori. Och 
utifrån det är man ansvarig för sin kategori. Sortimentsstrategin har ju till syfte 
att prioritera rätt bland kategorier, men också att få kategorier att hänga ihop 
(Johan Neuman). 

 
Nu är vi nere på en taktisk nivå, på kategorinivå. Man tittar på de övergripande 
strategierna och prioriteten på exempelvis ris. Vilken roll har ris i strategin och 
hur ska jag då jobba med kategorin det kommande året? Vad är 
målsättningarna? Vilka är de viktiga aktiviteterna? Hur kan man öka 
försäljningen? Man lägger då en mer specifik plan. Om exempelvis lönsamheten 
är låg på marknadsledande varumärke, kanske det är viktigt att börja bygga 
upp alternativ. Hur arbetar andra leverantörer, finns det utrymme för att bygga 
upp starka egna märkesvaror? Man kanske måste utveckla ett bättre ekologiskt 
alternativ eller säg att det visar sig att vi inte hänger med prismässigt med Lidl 
och Netto, så vi måste hitta fler lågprisprodukter (Johan Neuman). 
 

Genom att arbeta i kategorier blir det möjligt att göra butiken smidig och enkel att handla i och på så 

sätt underlätta för konsumenten som ofta har ont om tid enligt Berry (1980).  

 

Sedan så är det ju framförallt lättare och smidigare för kunden. Kunden vill att 
det ska vara enkelt och smidigt att handla, och de här kategorierna gör att det 
blir just enkelt och smidigt (Andreas Fornell). 

 

Men man måste enligt Neuman förstå att konsumentens preferenser förändras över tid och 

kategorier måste anpassas därefter vilket är i linje med att kategoristyrning handlar om att hela tiden 

fokusera på att möta och överträffa konsumentens förväntningar (Dupre m.fl., 2004). Det är viktigt för 

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Kyle+Dupre&fd1=aut&PHPSESSID=8fu29mle9ds6jtgm815pdiv0u2
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Axfood att hålla hög effektivitet och göra noga avvägningar i varje kategori där Borle m.fl. (2005) 

belyser risken med att kategoristyrning kan leda till att sortimentet minskar på grund av 

effektiviseringar vilket även kan ha en negativ effekt på shoppingfrekvens och antal köp beroende på 

kategori. Hänsyn tas även till hur starka varumärken är vilket är viktigt om man ska ta hänsyn till 

kundens upplevelse av variation enligt Broniarczyk m.fl. (1998).  

 

Risken är såklart att allteftersom tiden går förändras beteende; exempelvis så 
får vi mindre tid, vi försöker spara tid hela tiden, då kanske behovet av 
inspiration ökar (Johan Neuman).  
 
De produkter som inte tillför någonting ska heller inte finnas kvar. Vi har 
någonting vi kallar för rankinglista, som jag kan skriva ut varje dag och jämföra 
försäljningssiffror. Vad sålde vi ingenting av?[...] De varor som då inte tillför 
någonting kan jag kommunicera till säljledningen. Då hugger de av svansarna. 
Sedan adderar vi på värde (Andreas Fornell). 
 
Vi tar inte in produkter som inte kan hålla ett konkurrensmässigt pris. Hela 
Willys är uppbyggt på volym och sedan så jobbar vi med extremt små 
marginaler. Hade vi lämnat 5procent rakt över, så hade vi inte tjänat några 
pengar alls (Andreas Fornell). 

  
Det handlar om att göra dessa avvägningar. Hur viktig är en kategori, och 
utifrån hur starka varumärkena är får man avgöra om man ska ha fler eller 
mindre varor. Avvägningar är centrala precis som att hålla hög effektivitet 
(Johan Neuman). 

 

Profilkategorier får oproportionerligt fokus 

Återigen för att stärka position och skapa konkurrensfördelar måste man enligt Brooksbank (1994) 

och Walters m.fl. (1989) leverera värde till konsument och Axfood väljer ut vilka kategorier de anser 

är viktigast för varje butikskedja och satsar lite extra på dem. Kategorival är också viktigt för Axfood i 

syfte att få kunderna att vilja besöka butiken samt stärka butikens känsla och image, vilket 

överensstämmer med Ailawadis m.fl. (2004). 

 

Jag skulle vilja säga att man faller tillbaka på vissa kategorier. Man är inte bäst 
på allt, och då måste man välja de kategorierna som man tror är viktigast, och 
försöka vara bäst där. Och för Willys del handlar det både om pris och 
sortiment. Man ska vara billigare än Maxi butikerna, men man ska också ha ett 
fullgott sortiment (Katarina Waak). 
 
Hos Willys är attraktion viktigt. Och då måste man satsa på de kategorier som 
verkligen bidrar till att man ska vilja åka dit. För Willys är detta frukt, grönt, kött 
och bröd. På hemköp är det deli disken. Man väljer alltså ut en del man väljer 
att satsa på oproportionerligt mycket för att det skapar det där extra 
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förtroendet (Johan Neuman). 
 
En riktigt bra deli disk kan hjälpa till att stärka känslan om en riktigt bra 
matbutik. Liksom att frukt och grönt kan locka till sig barnfamiljen hos Willys. 
Dessa produktgrupper ska stödjas i kampanjer etc. (Johan Neuman) 
 

De utvalda kategorierna delar Axfood sedan in i olika profiler med olika roller, vilka följer ungefär 

samma indelning som Nordfälts (2007) fyra roller, profil-, rutin-, bekvämlighets- och 

säsongskategorin. I just attraktionskategorin vilket kan liknas vid Nordfälts (2007) profilkategori 

handlar det just om att ha artiklar som framhäver butiken och som kanske inte nödvändigtvis säljer. 

 

Willy's och Hemköp har olika profiler i olika kategorier. De har profil, attraktion 
och baskategori. Beroende på de olika profilerna, så har man olika syn på 
sortimentet. I en baskategori så har man bara storsäljare, säljer du inte så åker 
du ut. I en attraktionskategori så handlar de mer om image för butiken, och då 
kanske du måste ha ett gäng artiklar som kanske inte säljer jättemycket men de 
lyfter kategorin i butiken (Katarina Waak).   
 
Just när det gäller sortimentet så är det klart att det är fokus på allt, men vi 
inom Hemköp duktiga på färskvaror och då lyfter vi fram det givetvis. 
Färskvaror, delikatesser, kött samt frukt och grönt är våra bästa kategorier 
(Magnus Jönsson) 
 

Ett unikt sortiment och variation är också positivt relaterat till val av butik (Nordfält, 2007) och genom 

att låta konsumenten utforska någonting nytt kan konsumenten finna stimulans och inspiration (Kahn 

m.fl. 1995). 

 

Sen så har ju Willysbutikerna jobbat lite annorlunda. De har någonting som 
kallas för noga utvalt, som är premiumprodukter. Istället för att ha Lejonet och 
Björnen glassen som alla har så har inköpare åkt ner till Italien för att 
direktimportera glass därifrån. Detta har även gjorts bland pasta, kaffe, olivolja 
med mera. Så för att bredda så försöker man att inte ha exakt samma artiklar 
som Maxi har, utan istället försöker man skapa något unikt, någonting annat 
(Katarina Waak).     
 

Egna märkesvaror är en viktig och växande del av sortimentet 

Egna märkesvaror spelar en stor roll och är topprioriterat hos Axfood. Axfood anser att det finns ett 

intresse hos konsumenten att betala 10-20% mindre för en vara med samma kvalitet samtidigt som 

det är den del av sortimentet som de själva kan påverka i enlighet med Anselmsson m.fl. (2007). Egna 

märkesvaror är samt är ett verktyg för att skapa en attraktiv butiksimage i enlighet med Ailawadi 

(2004). 
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Det finns ett grundläggande intresse hos kunden att köpa en vara som är lika 
bra men man betalar 10-20% lägre. Och utifrån det, och om vi tror på det, och 
det gör vi utifrån egna erfarenheter, handlar det om att utforma egna 
märkesvaror på bästa sätt inom vajre kategori (Johan Neuman). 
 
Egna märkesvaror spelar generellt en väldigt viktigt roll. Det är en del av 
sortimentet som vi bygger upp men som inte konkurrenter kan sälja. Om man 
gör detta riktigt bra, kan det vara en bidragande orsak till att man uppfattar 
sortimentet som attraktivt (Johan Neuman). 
 
Jag ser alla varor som jätteviktiga, men det vi tjänar pengar på och kommer att 
tjäna pengar på är ju våra egna märkesvaror. Egna märkesvaror är direkt 
avgörande för hur bra det ska gå i framtiden. Vi har ju ett mål på egna 
märkesvaror på 25 procent och där lanseras ju hela tiden nya artiklar (Andreas 
Fornell). 
 

Garant strävar efter att vara ett varumärke bland andra varumärken istället för att enbart kopiera 

andra leverantörers produkter och genom ett ökat fokus på Garant bidrar det till konkurrens mot 

större leverantörer vilket är positiva aspekter med egna märkesvaror menar Anselmsson m.fl. (2007). 

 

Vi försöker göra Garant till ett varumärke bland andra varumärken, istället för 
ett ”me to”, där vi bara kopierar. Och på många sätt har det varit fokus där vi 
önskar utveckla produkterna. Bland annat så har vi en öppen diskussion på vår 
hemsida. På så sätt tror jag inte att det finns en gräns för hur långt du kan 
utveckla egna märkesvaror (Katarina Waak). 
 
Konkurrens är jättebra, det föder utveckling. Om inte egna märkesvaror hade 
funnits och heller inte någon annan konkurrens, så hade leverantörer aldrig 
behövt ta fram nyheter (Andreas Fornell). 

 

Det finns en viss osäkerhet hos Axfood då risken finns att Garant påverkar Willys varumärke negativt 

eftersom sortimentet är en del av ett företags image, i enlighet med Ailawadi (2004). 

 

Garant kanske uppfattas av många som lite bättre och finare än Willys 
varumärke. Då kanske många tror att det är lite dyrare än det gamla Willys 
varumärke. Vi ska visa detta genom skyltar. Så på Willys är man orolig att folk 
ska sluta handla på Willys för att det är för fint, vilket kan påverka imagen. Men 
förhoppningsvis förstärker produkten imagen. Detta problem har inte Hemköp. 
Våra egna varumärken är bra och har bra kvalitet! Dessutom har de snygg 
design också vilket passar bra in på Hemköps image (Frida Wellin). 

 
Willys konsumenter litade på Willys varumärke. Och det är klart att om vi nu 
byter ut Willys varumärke mot Garant, så vet vi inte hur konsumenten kommer 
att reagera (Katarina Waak) 
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Hur stor del av sortimentet som bör bestå av egna märkesvaror beror enligt Axfood på flera olika 

faktorer såsom lojalitet mot varumärke, positionen på marknaden samt mångfald. Variation är som 

sagt viktigt enligt bland andra Nordfält (2007), Menon m.fl (1995) och Kahn m.fl. (2004).  

 

Hur aggressiv man kan vara med arbetet av egna märkesvaror beror på dels på 
vilken position har man på marknaden som butik och kedja: är du en extrem 
lågprisbutik, då förväntar sig kunderna att handla billigt och man är mer flexibel 
med inköp. Kunden kanske till och med förväntar sig ett mindre utbud i vissa 
kategorier. Då kan man vara mer aggressiv. Men i en butik som inte 
marknadsför sig på pris utan på urval i sortimentet kan inte arbeta med egna 
märkesvaror lika aggressivt. 
 
Den andra delen handlar om hur generisk en produkt är. Ofta är det kopplat till 
just lojalitet mot ett varumärke. Det är rätt stor skillnad om du pratar om kaffe 
eller socker. Du skulle aldrig kunna ta bort Gevalia eller Zoega, men när det 
handlar om socker är det inte lika känsligt. Dessa är våra förutsättningar. Men 
sedan är det också en fråga om hur vi agerar, hur lönsam är den försäljning vi 
har idag. Säg till exempel att vi har kategorier där lönsamheten är relativt låg 
på märkesvaror, då är det ju ännu viktigare att vi gör ett ännu bättre jobb med 
våra egna märken (Johan Neuman) 
 

Men samtidigt behöver det alltid finnas en mångfald för att det ska vara 
intressant att handla i butik (Katarina Waak). 

 

Sortimentet står inte självt utan stöds av andra värden 

Att bara erbjuda ett prisvärt sortiment räcker inte längre och man arbetar därför på Axfood med att 

lyfta fram sortimentet bättre. Arbetet med butiksatmosfär och upplevelse i butik har blivit allt 

viktigare. Man bygger om Willysbutikerna med fokus på inspiration, man satsar också på att utbilda 

personalen. Detta arbete kan kopplas till flera delar i teorin bland andra av Donovan m.fl. (1982) som 

menar att butiksmiljön påverkar köpbeteende i butik, Schlosser (1998) nämner vidare att sortimentet 

är en av flera delar som skapar ett attraktivt butikskoncept och Gilblert (2003) menar att 

shoppingupplevelsen är ett viktigt område som skapar mervärde för konsument. Nordfält (2007) 

poängterar också att konsumenten behöver bli påmind och uppmärksammad om vilka behov den har 

genom att kommunicera sortimentet smartare och inspirera konsumenten. Även det personliga 

mötet är en viktig faktor enligt Baker m.fl. (2002). 

 

Ungefär hälften av Willysbutikerna är uppbyggda efter koncept som bygger på 
att skapa en mer inspirerande butik. Kraven har ökat, det går inte att bara vara 
Willys, inte om man vill spela på massmarknaden. Då måste man också ha en 
vettig butiksmiljö (Johan Neuman). 
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Syftet med de nya Willysbutikerna är att det ska kännas trevligare att handla. 
Butiksmiljön är jätteviktig, belysning, allt. Man tänker idag på att det ska vara 
trevligare, exempelvis så är det första man ska mötas av är frukt och grönt, 
nybakt bröd, kanske en deli disk (Frida Wellin). 
 
Idag är det ett måste att vi har städade, fräscha butiker och personalen måste 
vara på topp. Personalen är vår fokus 2011. Tidigare var det lite väl mycket 
industriellt. Det kom hundra pallar här varje dag till butiken. Och de ska ut i 
hyllorna. Någonstans där emellan så får man inte glömma kunderna, vi jobbar 
med ett serviceyrke (Andreas Fornell). 

 

Axfood arbetar med att exponera varorna på olika sätt vilket i teorin är centralt då exponerade 

produkter inger förtroende samt fyller exponeringar sortimentets roller, inspiration, påminnare och 

påverkare enligt Nordfält (2007). Att stuva om i butiken är en annan viktig del i arbetet för Axfood, 

vilket instämmer med Kahn m.fl. (1995) som säger att variation ger konsumenten inspiration. 

 

Varenda gavel och varenda torg byts ut en gång i veckan... Om det ser likadant 
ut alltid blir det tråkigt.. Under ett och ett halvt år kan man säga att vi har 
byggt om hela butiken (Andreas Fornell). 
 
Alla artiklar har en kodning där olika typer av varor placeras och hanteras olika. 
A vara, sälja mycket och exponeras, B vara, ska finnas på hyllan, C vara, kan 
man välja att ta in själv (Andreas Fornell). 
 
Vi har kontakt med övriga Willys butiker i regionen och lyssnar på 
framgångskoncept gällande olika exponering av varor (Andreas Fornell). 
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7.2 Typstrategier sortimentsplanering 
Från första delen av analysen är det möjligt att utkristallisera fyra olika 

sortimentsplaneringsstrategier med olika utgångspunkter, drivfaktorer, sortiment och mervärde för 

konsument.  

Typstrategi 1: Kunden är Kungen 

I ”Kunden är Kungen” strategin är utgångspunkten för butikskedjan kundens preferenser och att 
erbjuda vad kunden efterfrågar. Genom inflytande över sortimentet på butiksnivå blir det möjligt 
att utveckla erbjudandet mot den kund som handlar i butik, då man på ett enkelt vis kan lyssna till 
och ha en dialog med kunden. Sortimentet är unikt och kunden finner ett mervärde i ett personligt 
erbjudande.  

Utgångspunkt 

Kunden är Kungen 

- Butikens kund är kungen, det vill säga den kundgrupp som 
faktiskt besöker butiken och kunden är det centrala för 
verksamheten.  

- Utgångspunkten vid sortimentsplanering är att möta 
kundens efterfrågan och preferenser på bästa sätt.  
 

Drivkraft 

Kunden styr utvecklingen 

- Genom att lyssna till och ha en dialog med butikens kunder 
kan man på ett enkelt vis observera vad som efterfrågas. 

- Det är viktigt att observera lokala trender genom att 
exempelvis vara observant på var butikens kunder reser, 
läser för tidningar och på så sätt uppmärksamma trender 
som kan ligga till grund för utveckling av sortimentet.   

- Då konsumentens preferenser ständigt förändras är 
sortimentsplanering en ständigt pågående process.  

 

Sortiment 

Ett unikt sortiment 

 

- Sortimentet ska möta kundens efterfrågan och därför kan 
det vid sortimentsplanering krävas att man går utanför 
leverantörers erbjudanden också söker upp produkter som 
efterfrågas för att skapa ett precist sortiment.  

- Genom beslut på butiksnivå blir arbetssättet flexibelt och 
dynamiskt vilket möjliggör för att möta kundens efterfrågan 
och skapa ett unikt sortiment. Det är också enkelt att 
uppmärksamma lokala trender och plocka in de produkterna 
i sortimentet.  

- Genom lokal förankring och lokala nätverk blir det möjligt 
att ta in de lokala produkter som efterfrågas. 

- Genom beslut på butiksnivå finns möjligheten att utveckla 
ett eget butiksvarumärke som möter efterfrågan.  
 

Mervärde 

Ett personligt erbjudande 

- Genom att möta konsumentens efterfrågan och preferenser 
kan ett personligt erbjudande skapas. 

Tabell 1: Typstrategi 1 Kunden är Kungen 
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Typstrategi 2: Inspirera mera 

I ”Inspirera mera” strategin är utgångspunkten för butikskedjan att sortimentet ska inspirera 

kunden. Genom ett dynamiskt och flexibelt arbetssätt både vad gäller att förnya och variera 

sortimentet men också genom att fokusera på hur sortimentet presenteras i butik kan detta 

uppnås. Typ av inflytande över sortimentsplaneringen spelar mindre roll, däremot är ett stöd från 

butikskedjan en förutsättning för att skapa inspiration i butik. Det är butikschefens 

entreprenörsanda som är av största vikt. 

Utgångspunkt 

Inspirera kunden 

- Utgångspunkten är att inspirera butikens kund vid 

sortimentsplanering.  

Drivkraft 

En spännande meny 

- Butiken kan liknas vid en restaurang där kunden varje gång 

får en ny spännande meny och erbjuds det som är speciellt 

för dagen, eller möts av ett sortiment med nyheter.  

- Att förnya sig är en nödvändighet och sortimentsplanering 

är därför en dynamisk process.  

Sortiment 

Variation och förnyelse 

 

- Alla delar i sortimentet är i fokus och varje del ska vara unik. 

- Ständig utveckling och förnyelse är viktigt för att inspirera 

kunden och skapa nya behov.   

- Det är viktigt att uppmärksamma trender i ett tidigt stadium 

och ta in nyheter som ännu inte efterfrågats av kunden i 

syfte att ha ett sortiment som ligger i framkant. För att 

inspirera kunden är det då viktigt att lära och berätta om 

nya typer av produkter.  

- Interaktion i butik är viktigt för att framhäva sortimentet i 

syfte att uppmärksamma och inspirera kunden.  Det kan 

handla om exempelvis smakbjudningar, receptförslag eller 

god service där kunden blir inspirerad att variera och förnya 

sig.  

Mervärde 

Upplevelse 

 

- Genom att erbjuda nyheter och ett varierat sortiment, 

tillsammans med information och interaktion i butik är det 

möjligt att uppmärksamma och inspirera kunden och 

besöket i butik blir en upplevelse.  

Tabell 2: Typstrategi 2 Inspirera mera 
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Typstrategi 3: Det prisvärda alternativet 

I ”Det prisvärda alternativet” strategin är utgångspunkten att skapa ett prisvärt alternativ. Genom 

att fokusera på vad kunden handlar och genom sortimentsplanering på företagsnivå kan centrala 

inköp uppnå synergieffekter och skalfördelar, och skapa ett kostnadseffektivt sortiment som kan 

hålla priserna nere och samtidigt ge marginaler. Sortimentet är attraktivt inom kostnadsramar och 

ger kunden värde för pengarna 

Utgångspunkt 

Det prisvärda alternativet 

- En tydlig slogan, ”Det prisvärda alternativet” är 

utgångspunkten vid sortimentsplanering och skapar tydliga 

ramar och riktlinjer för hela processen.  

- Beslut om sortimentet tas på företagsnivå och genomsyrar 

hela processen. 

 

Drivkraft 

Bara det som kunden 

handlar 

- Man arbetar för att tillfredsställa kundens behov och det 

som efterfrågas ska finnas på hyllan, däremot så finns det 

inte plats på hyllan för det som inte kunden handlar.  

- Det finns inget utrymme för butiken att ta in produkter som 

ännu inte efterfrågats av kunden 

 

Sortiment 

Attraktivitet inom 

kostnadsramarna 

 

- Vissa utvalda baskategorier är i fokus vilka skapar 

attraktivitet som får kunden att besöka butiken. 

- Sortimentet ska vara homogent i kedjans alla butiker. 

- Fokus på trade-offs mellan bredd och djup, då det som inte 

säljer heller inte får plats i hyllan då man hela tiden måste 

följa kostnadsramarna. Urvalet begränsat för att säkerställa 

hög effektivitet.   

- Egna märkesvaror är en viktig kategori då kostnader kan 

hållas nere genom full kontroll på hela värdekedjan och rätt 

kvalité kan säkerställas, vilket säkerställer ett attraktivt 

sortiment till rätt pris. Egna märkesvaror stödjer även en 

lågprisposition.  

- Ingen möjlighet för enskilda butiker att ta in lokala 

produkter ifall det inte godkänns på företagsnivå. 

- Sortimentet ska vara presenterat på ett sätt som gör det 

smidigt och enkelt att handla. 

 

Mervärde 

Värde för pengarna 

 

- Genom att erbjuda kunden vad hon efterfrågar till ett lågt 

pris blir det enkelt och smidigt för kunden att handla och 

hon får värde för pengarna. 

Tabell 3: Typstrategi 3 Det prisvärda alternativet 
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Typstrategi 4: Det bästa av två världar 

I ”Den bästa av två världar” strategin är butikskedjans utgångspunkt att förgylla kundens vardag 

och fest genom att möta kundgruppens olika behov. Strategin är möjlig att genomföra oavsett om 

kedjan är styrd på företagsnivå eller butiksnivå, då fokus är att möta kundgruppens olika behov. 

Sortimentet är därav det bästa av två världar, och genomsyras av ett brett urval av produkter till 

bra pris men har även fokus på vissa premium kategorier för att ge kunden total tillfredsställelse.  

Utgångspunkt 

Förgyll kundens vardag och 

fest 

- En tydlig slogan, ”Att förgylla kundens vardag och fest” är 

utgångspunkt vid sortimentsplanering och fungerar som 

tydlig riktlinje för hela processen.  

 

Drivkraft 

Möta kundens olika behov 

- Kundgruppens olika behov och efterfrågan styr utveckling av 

sortimentet, men hänsyn tas även till nyheter som 

presenteras av leverantörer. 

 

Sortiment 

Det bästa av två världar 

 

- Ett brett urval av prisvärda produkter erbjuds konsumenten 

med möjlighet att utnyttja synergieffekter och stora 

volymer, vilket kan hålla kostnader nere. 

- Sortimentet erbjuder även ”det lilla extra” genom att 

fokusera på kvalité och på kategorier inom ett nisch och 

premium segment.  

- Butiksatmosfären är ett viktigt inslag för att speciellt lyfta 

fram premium produkter. 

- Sortimentet möter på så sätt kundens olika behov, och är 

samtidigt differentierat.  

 

Mervärde 

Tillfredsställelse 

 

- Genom att sortimentet möter kundens behov och 

efterfrågan både till vardag och fest, känner kunden sig 

totalt tillfredsställd. 

Tabell 4: Typstrategi 4 Det bästa av två världar 
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5. RESULAT 
Typstrategierna är processer som fungerar som ideal, och utifrån insamlat material och analysen 

arbetar fallföretagen inte helt efter den ena eller andra typstrategin. Fallföretagen kommer nu att 

vägas mot typstrategierna för att påvisa de nyanser och skillnader som finns vid sortimentsplanering. 

Ica kommer att vägas mot typstrategi 1 och 2, Axfoods kedjor Willys och Hemköp kommer att vägas 

separat mot typstrategi 3 respektive typstrategi 4. Därefter kommer skillnader mellan kedjorna 

belysas i en jämförelse. 

 

5.1 Fallföretag och typstrategi  
5.1.1 Ica 

Ica arbetar med en mix av typstrategi 1, ”Kunden är kungen” och typstrategi 2 ”Inspiration”. Gällande 

att möta kundens efterfrågan enligt typstrategi 1 märks en fördel på Ica i att sortimentet styrs från 

butiksnivå då man ligger nära kunden. Gällande typstrategi 2 är ett stöd från organisationen en 

förutsättning för att skapa inspiration i butik. Men det är den enskilde butiksägarens visioner som 

lyser igenom som den starkaste faktorn för att lyckas skapa inspiration. Ica centralt kan ge 

förutsättningarna och ett stöd, men att butiksägaren vågar och vill förnya sig är ett måste för att det 

ska ske.  

 

Ica strävar efter att möta kundens efterfrågan på bästa sätt enligt typstrategi 1, men också att 

inspirera kunden genom att ligga i framkant enligt typstrategi 2. Kundens efterfrågan och inspiration 

fungerar som position i form av öppna målsättningar. Sortimentsplanering är därför en ständigt 

pågående process på Ica, där förnyelse och variation är mycket viktigt 

 

Butikens kund ska ha ett inflytande över sortimentet, då sortimentet ska möta specifik efterfrågan 

enligt typstrategi 1. Samtidigt vill man erbjuda ett sortiment som inte alltid är förutsägbart, utan som 

kan inspirera kunden precis som en spännande meny enligt typstrategi 2.  

 

Sortimentet är en blandning av typstrategierna då Ica strävar efter att möta specifik kundefterfrågan 

enligt typstrategi 1 då man arbetar aktivt med att tillgodose lokal efterfrågan, men sortimentet 

förnyas och varieras även enligt typstrategi 2. Till vilken grad hela sortimentet är i fokus kan skilja sig 

mellan butiker, men intressant är att det är möjligt att skapa sortiment där alla delar är unika. Vidare 

erbjuder Ica inspiration genom att vara en välkomnande och inspirerande butikskedja, där produkter 

lyfts fram, berättelser och information stödjer produkter och smakbjudningar erbjuds.  Ica arbetar 

även med egna märkesvaror som framförallt fungerar som ett stöd i sortimentet, då ett attraktivt 



64 

 

lågprisalternativ kan säkerställas där man tar hänsyn till kundens prisupplevelse. På Ica centralt är 

egna märkesvaror av större vikt än på butiksnivå i syfte att stärka image då butiksägaren även har ett 

intresse i att särskilja sin butik från andra Ica butiker.  

 

Mervärdet på Ica ligger i att sortimentet dels möter specifik efterfrågan enligt typstrategi 1. 

Dessutom så ligger värdet i att sortimentet förändras och förnyas och genom en inspirerande, 

utbildande, interaktiv butiksmiljö lyfts sortimentet fram enligt typstrategi 2.  

 

5.1.2 Willys 

Axfoods Willys arbetar enligt typstrategi 3, ”Det prisvärda alternativet” med vissa skillnader. 

Sortimentsplanering karaktäriseras av ett arbete som utgår från butikskedjans position ”Sveriges 

billigaste matkasse” och genom centrala inköp är det möjligt att uppnå synergieffekter och 

skalfördelar som kan skapa ett kostnadseffektivt sortiment. Även om sortimentsplanering sker på 

företagsnivå är processen inte fullt så strikt och det är viktigt att ha en dialog med de olika kedjorna 

och butikschefer så att centrala avdelningar kan fånga upp vilka varor som exempelvis har låg 

försäljning eller något som efterfrågas lokalt. Dialogen påverkar vilka beslut som tas centralt.   

 

Willys arbetar med utgångspunkten att vara ”Sveriges billigaste matkasse”, där positionen blir 

utgångspunkten vid sortimentsplanering i enlighet med typstrategi 3. Men utöver pris, så vill Willys 

vid sortimentsplanering även ta hänsyn till andra värden såsom kvalitet och attraktivitet.  

 

Enligt typstrategi 3 ska bara det som kunden efterfrågar och faktiskt handlar finnas på hyllan. Detta 

överensstämmer med Willys till viss del, då hyllan är begränsad och enbart de produkter som säljer 

ska finnas där. Däremot så uppmärksammar Willys ”ny” efterfrågan utöver den redan ”existerande” 

efterfrågan. Genom att uppmärksamma nya typer av kundgrupper, såsom invandrare vilka 

efterfrågar andra typer av produkter drivs utvecklingen av sortimentet framåt.  

 

I stort arbetar Willys enligt typstrategi 3 gällande sortimentet. Man strävar efter att erbjuda en så bra 

mix på kvalité och pris inom varje kategori som möjligt utefter kostnadsramarna och hyllans plats. 

Sortimentet ska vara ”fullt” så att kundens behov tillfredsställs. Willys arbetar också med vissa 

utvalda baskategorier enligt typstrategi 3 såsom ”frukt och grönt” för att skapa attraktivitet som får 

kunden att besöka butiken. Sortimentet är homogent över butikens kedjor i den mån det är möjligt, 

för att uppnå så hög effektivitet som möjligt. Däremot tar Willys hänsyn till vissa geografiska 

skillnader. Likaså är egna märkesvaror ett mycket viktigt inslag hos Willys i enlighet med typstrategi 
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3. Garant har en mycket viktig roll då lågprisprodukter stämmer väl överens med kedjans position 

”Sveriges billigaste matkasse”. Garant är också ett sätt att särskilja sig mot konkurrent då Axfoods 

konkurrenter inte kan sälja de produkterna. Det har dock funnits viss oro om Garant skulle uppfattas 

som för ”fint” och skulle kunna skada Willys image. Garant ger bättre marginaler och Axfood satsar 

på att utöka andelen egna märkesvaror i Willys butiker. Egna märkesvaror leder även till en 

utveckling sortimentet då det skapas en gynnsam konkurrens mellan leverantörer. Utöver 

sortimentets utformning, så arbetar Willys även allt mer med hur sortimentet framställs. Exempelvis 

genom att stuva om torg, arbeta med specialexponeringar och genom kunnig personal.  

 

Mervärdet i Willys erbjudande ligger i att kunden kan få det hon efterfrågar till ett bra pris enligt 

typstrategi 3. Däremot så har man också börjat satsa på andra mervärden, såsom fräscha butiker och 

kunnig personal och Willys erbjudande sträcker sig utanför att erbjuda ”Sveriges billigaste matkasse”.  

 

5.1.3 Hemköp 

Axfoods Hemköp arbetar delvis enligt typstrategi 4, ”Det bästa av två världar”.  Sortimentsplanering 

karaktäriseras av ett arbete som utgår från butikskedjans position ”Sveriges bästa matbutik”. Enligt 

typstrategi 4 är sortimentsplanering möjligt att genomföra oavsett om kedjan är styrd på 

företagsnivå eller butiksnivå. På Hemköp sker sortimentsplanering framförallt centralt, och 

butikschefen behöver inte fokusera på administration och logistik. Genom centrala inköp kan man 

säkerställa att kostnader hålls nere, men utrymme ges även till att ta in nyheter på central eller 

butiksnivå med anledning av ledord som ”matglädje”.  

 

Målet för Axfood är som sagt att erbjuda ”Sveriges bästa matbutik” och utgår därmed från en 

position vid sortimentsplanering enligt typstrategi 4. Man tar därför hänsyn till flera värden med 

anledning av positionen.  

 

I linje med typstrategi 4 önskar man möta kundgruppens alla behov, då Hemköp vill erbjuda en bredd 

och variation till ett bra pris i en trevlig miljö. Hemköp har den ”typiske konsumenten” i åtanke, det 

vill säga ”den medvetne konsumenten”, vilket man också tar hänsyn till vid sortimentsplanering. Då 

Hemköp har ledord som ”matglädje” kan de även ta in de nyheter som erbjuds från leverantörer 

enligt typstrategi 4.   

 

Hemköp erbjuder ett brett, djupt och prisvärt sortiment. Det är även viktigt att ha produkter uppe i 

nisch och premium segmentet för att möta kundens alla behov enligt typstrategi 4 och med ledord 
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som ”matglädje” ska sortimentet även erbjuda inspiration och nyheter. Sortimentet ska på så sätt 

stödja positionen ”Sveriges bästa matbutik”. Till skillnad från typstrategi 4 så används även det egna 

varumärket Garant, vilket stämmer väl in med Hemköps position, då det är en produkt som fyller 

kraven vad gäller både pris, kvalité och attraktiv design. Garant kan därav stärka Hemköps image.   

 

Mervärdet i erbjudandet är att Hemköp är en butik där kundens alla behov kan bli tillfredsställda 

enligt typstrategi 4 och sortimentet ger kunden ”matglädje”.  

5.2 Jämförelse Ica och Axfood 
Sortimentsplanering ser olika ut på fallföretagen vilket leder till olika utformning och framställning av 

sortimentet mellan butikerna och därmed olika mervärden.  

 

Organisationsstrukturerna skiljer sig åt mellan butikskedjorna vilket bidrar till olikheter i hur 

sortimentet styrs, utformas och framställs. En decentraliserad organisation som Ica med stort 

inflytande på butiksnivå leder till att sortimentsplanering blir dynamiskt och flexibelt. Det är också 

möjligt att snabbt uppmärksamma och möta lokal efterfrågan i butik för att försäkra kundnöjdhet.  

Vad gäller framställning av sortimentet och inspiration i butik, möjliggör inflytande på butiksnivå att 

man som butikschef kan driva igenom sina visioner gällande dessa områden. Men vad som krävs är 

just en initiativförmåga och entreprenörsanda från butiksnivå med stöd från företagsnivå. Icas 

arbetssätt med sortimentsplanering överensstämmer med de utgångspunkter som finns samt de 

värden sortimentet bör förmedla, det vill säga att möta kundefterfrågan och ge inspiration vilket 

även stärker Icas image.  

 

På Axfood där besluten tas på företagsnivå blir möjligheten att på ett samordnat vis arbeta efter de 

riktlinjer som butikskedjornas positioner ger. Det blir möjligt att försäkra att sortimentet faller inom 

ramarna för positionen på marknaden och även möta de kostnadsramar som finns genom centrala 

inköp där man uppnår synergieffekter och skalfördelar. Detta gäller framförallt Willys där 

organisationsstrukturen och arbetssättet samspelar med positionen ”Sveriges billigaste matkasse” 

vilket även styrker Willys image. Hemköps position ”Sveriges bästa matbutik”, ställer däremot krav 

på ett arbetssätt som kan leverera fler värden utöver kostnadseffektivitet. En nackdel med inflytande 

på företagsnivå kan vara att det tar längre tid att möta kundens efterfrågan, då 

organisationsstrukturen arbetar efter bestämda beslutsprocesser. Detta gäller framförallt lokal 

efterfrågan, där det finns begränsat inflytande över inköp på butiksnivå.  
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Sortimentets utvecklingstakt kan med anledning av olika organisationsstryktur därför skilja sig mellan 

företagen, då Ica kan förändra sortimentet i valfri takt då inflytande är på butiksnivå, men där 

utvecklingstakten blir begränsad på Axfood då inflytande på företagsnivå leder till mer bestämda 

beslutsprocesser.  

 

Positionerna skiljer sig åt mellan företagen där Ica har öppna målsättningar, kundens efterfrågan och 

inspiration, medan Axfoods kedjor har tydliga slogans som utgångspunkt. Positionerna innebär olika 

fördelar, där öppna målsättningar ger en valfrihet medan tydliga slogans ger just tydliga riktlinjer 

vidare i processen. De olika utgångspunkterna har olika risker. Då Icas position är öppna 

målsättningar finns det en risk i att konsumenten uppfattar positionen som diffus och det blir då 

svårare att bygga en tydlig image och särskilja sig ifrån konkurrenter genom sortimentet. Vad gäller 

Axfoods tydliga positioner kan en tydlig position begränsa sortimentet. Detta beror på att man vid 

sortimentsplanering förväntas hålla sig inom positionens ramar och kan då tappa fokus på att 

kundens efterfrågan och preferenser förändras över tid.  

 

Därtill skiljer det sig till vilken grad Icas och Axfood är marknadsorienterade eller marknadsdrivande.  

Ica har en tydlig mix av strategierna då man både lyssnar in konsumentens efterfrågan, men har 

samtidigt målet att utveckla sortimentet genom innovativ inspiration. Icas mix av drivkrafter passar 

således väl med deras utgångspunkter. Willys är framförallt marknadsorienterade, då 

kostnadsramarna begränsar utsvängningar. Willys uppmärksammar även ”nya” kundgrupper och 

möter den efterfrågan. Hemköp är likaså framförallt marknadsorienterade, då man strävar efter att 

möta kundens alla behov men lämnar även utrymme för att exempelvis ta in produktnyheter. En 

intressant skillnad är att Ica har de enskilda butikernas kund i fokus, det vill säga den kund som 

faktiskt är i butik och handlar, vilket kan skilja sig mellan kedjans butiker. Axfood har uttalade 

målgrupper, som sträcker sig över kedjornas alla butiker 

 

Med bakgrund i utgångspunkt och organisationsstruktur har fallföretagens sortiment olika fokus, om 

än många varumärken och artiklar är desamma i Icas och Axfoods butiker. Kedjorna har olika 

sammansättning av sortimentets bredd, djup och prisnivå. På Ica där man har öppna målsättningar 

och Hemköp där ”Sveriges bästa matbutik” fungerar som positioner, arbetar man med både bredd, 

djup och olika prisnivå i syfte att möta kundens alla behov och heterogena preferenser. Willys har 

tydliga kostnadsramar som begränsar sortimentets bredd och djup, vilket kräver ständiga trade-offs, 

efter principen ”en in en ut”.  
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I syfte att möta kunden och förstärka kundnöjdhet på Ica prioriteras ofta hela sortimentet, och varje 

del ska vara unik. Vissa kategorier kan vara mer prioriterade hos enskilda butiker. Hos Axfood ligger 

fokus på vissa profilkategorier som får ”oproportionerligt” stort fokus med syfte att skapa 

attraktivitet såsom ”frukt och grönt” på Willys eller stärka positionen såsom ”delidiskarna” på 

Hemköp. 

 

Gällande egna märkesvaror finns likheter och skillnader mellan kedjorna. Både Ica och Axfood är 

överens om att egna märkesvaror skapar en gynnsam konkurrens då pressen på leverantörer ökar, 

vilket leder till en högre utvecklingstakt av nya produkter. På både Ica och Willys är egna märkesvaror 

en viktig produktgrupp för att försäkra ett attraktivt lågprissegment och en viktig produktgrupp med 

anledning av goda marginaler. På Ica fungerar egna märkesvaror främst som ett komplement i 

sortimentet. På Axfood är det egna varumärket Garant ett viktigt verktyg för att förstärka kedjornas 

positioner och image. Egna märkesvaror ska förstärka Willys lågprisposition och det är då viktigt att 

dessa produkter inte uppfattas som ett premium segment då det kan påverka butikens image 

negativt. På Hemköp passar Garant väl in i sortimentet, då de varorna håller en hög kvalité, till rätt 

pris och med en attraktiv design vilket passar väl med positionen ”Sveriges bästa matbutik” och kan 

även stärka Hemköps image. Egna märkesvaror är även en mycket viktigt produktgrupp vad gäller 

utveckling av sortimentet på Axfood, då de räknar med att utöka andelen egna märkesvaror i 

sortimentet i fler kategorier. 

 

Vad gäller förnyelse och variation så skiljer sig kedjorna både vad gäller intag av nya produkter, men 

även hur man omstrukturerar sortimentet i butik. Då sortimentsplanering skiljer sig åt mellan 

kedjorna är det möjligt att snabbare ta in nya produkter på Ica jämfört med Axfood. Hur man 

framställer sortimentet får alltså allt större vikt på kedjorna. Däremot så ligger Ica i framkant jämfört 

med Axfood.  På Ica är inspiration en av utgångspunkterna och väl integrerat vid sortimentsplanering 

där stor hänsyn tas till butiksatmosfär och upplevelsen i butik. Hos Axfood fungerar inspiration som 

ett stöd till sortimentet.  

 

Målet för både Ica och Axfood är att erbjuda ett sortiment där kunden upplever ett mervärde, där 

kedjorna arbetar med olika aspekter av sortimentets utformning och framställning. Ica skapar ett 

unikt personligt sortiment genom att möta precis efterfrågan och inspirera kunden, Willys ger 

kunden värde för pengarna genom ett attraktivt prisvärt sortiment i en butik som är trevlig att handla 

i och Hemköp tillfredsställer kunden då alla behov tillgodoses genom ett sortiment som är brett och 

djupt till ett bra pris, men som också erbjuder det lilla extra.  
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Sammanfattningsvis ser sortimentsplanering ser olika ut hos ICA och Axfood, vilket leder till olika 

sortiment och därmed olika mervärden. Organisationsstrukturen skiljer sig åt, där Ica genom 

inflytande på butiksnivå kan dra fördelar av ett flexibelt och dynamiskt arbetssätt medan tydlig 

samordning och effektivitet i form av skalfördelar utmärker planering på företagsnivå hos Axfood. 

Även utgångspunkterna det vill säga positionerna skiljer sig, där Ica har öppna målsättningar och 

Axfoods har tydliga slogans. Vidare är bägge kedjorna marknadsorienterade, där Ica fokuserar på 

butikens kund och Axfood har gemensamma målgrupper för kedjornas alla butiker. Ica är även tydligt 

marknadsdrivande medan Axfood har inslag från marknadsdrivande strategier. Sortimentets 

sammansättning skiljer sig åt på flera nivåer där de största skillnaderna är att Ica har möjlighet att 

fokusera på hela sortimentet, medan Axfood arbetar med profilkategorier. Egna märkesvaror har 

större fokus hos Axfood och är snarare ett komplement i sortimentet hos Ica. Därtill skiljer sig graden 

av sortimentets variation, förnyelse och inspiration vilket är väl integrerade aspekter hos Ica, men 

fungerar snarare som stöd hos Axfood. Med anledning av att sortimentet skiljer sig åt, upplever 

kunden olika mervärden hos kedjorna där de tydligaste karaktärsdragen är att Ica skapar ett unikt 

personligt erbjudande, Willys erbjuder värde för pengarna och Hemköp tillfredsställer kundens alla 

behov.  
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6. SLUTSATS 

I detta kapitel presenterar vi slutsatser kopplade till uppsatsens syfte tillsammans med slutsatsernas 

bidrag till forskningsfältet samt praktiken. Till sist öppnar vi upp med en diskussion om framtida 

forskningsförslag.  

 

6.1 Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur dagligvaruhandeln skapar mervärde till konsument genom 

sitt arbete med sortimentsplanering på en konkurrensintensiv och dynamisk marknad. 

 

Med anledning av den hårda konkurrensen i ”the big middle”, krävs det att ett mervärde levereras till 

kund för att försvara eller ta marknadsandelar.  Sortimentet är ett utav flera viktiga verktyg i 

marknadsmixen, och således en viktig del av erbjudandet.  Med anledning av olika typer av 

sortimentsplaneringsstrategier hos olika aktörer inom dagligvaruhandeln ser också sortimentet olika 

ut och levererar i slutändan olika mervärde till konsument.  

 

Sortimentsplanering är en process och inte ett färdigt koncept, där sortimentet antingen kan förnyas 

och förändras i en hög takt, eller så är utvecklingstakten mer stabil och kontinuerlig över bestämd tid 

vilket delvis beror på organisationsstruktur och utgångspunkt. Sortimentsplanering kan ske på olika 

nivåer, butiksnivå, företagsnivå eller genom en dialog mellan butiksnivå och företagsnivå. Beslut på 

de olika nivåerna medbringar olika för respektive nackdelar. Närhet till butikens kunder, flexibilitet 

och dynamik utmärker planering på butiksnivå. Den enskilde butiksägaren har stor frihet vad gäller 

att driva igenom egna visioner, men samtidigt ligger ett stort ansvar gällande att driva sortimentets 

utveckling på den enskilde butiksägaren. Samordning och effektivitet i form av skalfördelar utmärker 

planering på företagsnivå och det centrala inflytandet kan säkra att sortimentet möter uppsatta mål i 

kedjans alla butiker. Risken är att det kan ta längre tid att möta kundens efterfrågan på grund av 

bestämda beslutsprocesser vilket leder till minskad flexibilitet. Beslut på företags respektive 

butiksnivå kan således ses som viktiga konkurrensfördelar då arbetssätten skiljer sig åt, vilket leder 

till kärnkompetenser som är svåra för andra företag att imitera. Det är viktigt att det finns ett 

samspel och en överensstämmelse mellan organisationsstruktur och utgångspunk för att säkerställa 

en tydlig position och image på marknaden.  

 

Det har visat sig att sortimentsplanering oavsett typ av strategi startar på en strategisk nivå. Det finns 

olika typer av utgångspunkter gällande vad sortimentet ska leverera för värde, där butikskedjornas 

positioner är de som står i centrum. Position kan antingen innebära en tydlig slogan eller en mer 
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öppen målsättning. Beroende på utgångspunkt medföljer det också risker, där en tydlig slogan kan 

begränsa erbjudandet, eller där en för öppen målsättning kan riskera att bli för diffus. Var 

utgångspunkt har således sina för och nackdelar och dagligvaruhandeln använder sig ofta av en 

kombination, eller olika varianter av utgångspunkter när de skapar sin sortimentsstrategi. Det 

viktigaste är att valet av utgångspunkt sedan följs av ett passande arbetssätt som genomsyrar hela 

sortimentsplaneringsprocessen.   

 

Till vilken grad dagligvaruhandeln i ”the big middle” är både marknadsorienterad respektive 

marknadsdriven går att koppla till sortimentsplaneringens utgångspunkt och vilka krav den ställer på 

sortimentet. Det är en nödvändighet oavsett utgångspunkt att vara marknadsorienterad och 

huruvida man utgår ifrån butikens kund eller en gemensam målgrupp för hela kedjan kan skilja sig åt. 

Därtill är det viktigt att uppmärksamma nya typer av målgrupper på marknaden och vilka behov de 

har. I de fall där utgångspunkten går bortom kundens efterfrågan och har en öppnare målsättning, 

krävs även ett marknadsdrivande arbetssätt för att leva upp till de krav positionen ställer.   

 

Beroende på utgångspunkt, drivkraft och på vilken nivå sortimentsplanering sker i företaget så 

resulterar det i olika sortiment. Genom att sortimentet möter de krav som de övergripande 

strategierna ställer, stöttar sortimentet strategin som då blir kraftfull. Sammansättningen av 

sortimentet särskiljer butiker och kedjor från varandra. Sortimentets bredd, djup och prisnivå 

fungerar som grundläggande byggstenar för att skapa ett unikt erbjudande. Olika kategorier kan få 

extra fokus i syfte att skapa attraktivitet och locka kunder till butik eller för att förstärka ett mål eller 

position. Det är även möjligt att fokusera på hela sortimentet, där varje del ska vara unik. Vidare är 

egna märkesvaror en viktig del av sortimentet kan antingen fungera som ett stöd och komplement 

till övrigt sortiment, eller kan egna märkesvaror spela en viktig roll i syfte att stärka en position och 

image på marknaden. Egna märkesvaror är även ett viktigt bidrag till utvecklingen av nya produkter i 

sortimentet, då det skapas en gynnsam konkurrens mellan leverantörer på marknaden. Variation och 

förnyelse av sortimentet är ytterligare faktorer som särskiljer sortiment. Slutligen är framställning av 

sortimentet allt viktigare i ”the big middle”. I syfte att stödja och lyfta fram sortimentet är det möjligt 

att arbeta med butiksatmosfären och konkreta verktyg såsom specialexponeringar, information och 

berättelser om produkter, smakbjudningar eller genom trevlig butikspersonal som kan svara på 

frågor gällande sortimentet.  

 

Beroende på sortimentsplaneringsstrategi skapas olika sortiment med olika fokus. Utformning och 

framställning av sortimentet leder ett mervärden som kan se olika ut och nå olika målgrupper. För att 
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leverera ett mervärde i ”the big middle”, krävs det att sortimentet levererar både vad gäller 

sammansättning men även framställning, det vill säga hur sortimentet säljs. Lever inte mervärdet upp 

till båda dessa aspekter löper det stor risk för aktörer i ”the big middle” att förlora sin plats och 

istället bli utkastade och hamna i ”trubbel”. 

 

Sortimentsplanering är en ständigt pågående och dynamisk process, där utvecklings och 

förnyelsegraden har olika takt beroende på organisationsstruktur. Det måste finnas en 

överensstämmelse och samspel mellan organisationsstruktur och sortimentsplaneringsstrategi då 

rätt kombination kan leda till konkurrensfördelar. Den övergripande utgångspunkten i strategin styr 

vilken typ av drivfaktor som krävs för att skapa ett sortiment med passande utformning och 

framställning. Sortimentet styrker sedan i sin tur strategin i de fall mervärde levereras och upplevs av 

kund.  Genomsyras inte sortiments utformning av den övergripande strategin så blir strategin ihålig 

och konsumenten upplever inget mervärde. Om mervärde lyckas att levereras till konsument, blir det 

möjligt att skapa konkurrensfördelar, förstärka positionen på marknaden, bygga image och på så vis 

särskilja erbjudandet från konkurrenters.  

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Då fenomenet sortimentsplanering varit i fokus kan dagligvaruhandlare ta del av de teorier, analyser, 

resultat och slutsatser uppsatsen bidrar med för att få en ökad förståelse för sortimentsplanering och 

dess betydelse. Framförallt är sortimentet en mycket viktig del av den totala marknadsmixen 

eftersom sortimentet kan bidra till att leverera mervärde till kund och på så vis stärka position, bygga 

image samt särskilja kedjan från konkurrenter.  

 

Genom en förståelse för sortimentets vikt, är det också möjligt att granska egen verksamhet och 

faktorer som berör sortimentsplanering. För det första bör sortimentsplanering vara en process och 

ske kontinuerligt. Det är viktigt att det finns ett samspel och en överensstämmelse mellan 

organisationsstrukturen och vald sortimentsplaneringsstrategi. Just på vilken nivå beslut sker är ett 

viktigt val då det bidrar till olika fördelar som kan leda till konkurrensfördelar. Valda utgångspunkter 

styr sedan val av drivfaktorer som leder till utveckling av sortimentet. Att vara marknadsorienterad är 

ett måste och huruvida ett marknadsdrivande arbetssätt krävs beror på utgångspunkt. Det är sedan 

viktigt att sortimentet i form av sammansättning och framställning stödjer strategin så att det 

mervärde som levereras får substans. 
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Vidare kan typstrategierna för sortimentsplanering fungera som inspiration för beslutsfattare inom 

dagligvaruhandeln eller som inspiration eller som praktiska riktmärken där det blir möjligt att väga 

praktiska sortimentsstrategier mot ”ideal”.  

 

6.3 Teoretiskt bidrag 

De typstrategier gällande sortimentsplanering som beskrivs i uppsatsens analys är en ny typ av 

analysverktyg. Typstrategierna ligger som grund för vidare diskussion gällande sortimentsplanering 

och kan med fördel användas i vidare studier som analysverktyg. Med hjälp av typstrategierna är det 

möjligt att identifiera och analysera skillnader och likheter med sortimentsplaneringsstrategier och 

vidare vad dessa skillnader och likheter leder till för resultat. Studiemetoden som har använts för att 

ta fram typstrategier kan även användas för att kartlägga ytterligare typstrategier.  

 

Slutsatsen bidrar med en beskrivning av hur sortimentsplanering går till praktiskt, med fokus på 

organisationsstruktur, utgångspunkter, drivfaktorer och vilket sortiment och mervärde processen 

resulterar i. Därmed har uppsatsen fyllt en teoretisk lucka om hur sortimentsplanering går till 

praktiskt, där länken mellan hur strategiska beslut såsom positionering, konkurrensfördelar och 

image genomsyrar hela processen ner på taktisk nivå gällande sortimentets utformning och 

framställning.   

 

6.4 Vidare forskning 

Sortimentsplanering är ett område som kräver vidare forskning inom flera områden. För det första 

ställer marknadens framtida utveckling nya krav på sortimentsplanering, för det andra är utveckling 

och framställning viktiga områden på framfart och slutligen krävs en bättre förståelse gällande olika 

sortimentsplaneringsstrategiers lönsamhet.  

 

Marknadens fortsatta utveckling vad gäller nya aktörer med fokuserade strategier som är på väg att 

ta en plats i ”the big middle”, samt ökade krav från konsument kommer innebära att nya krav ställs 

på sortimentet och sortimentsplaneringen. Vilka dessa krav kommer att vara, är en viktig insikt för 

att kunna utveckla sortimentet i rätt riktning. Vidare är det av intresse att undersöka om aktörer i 

”the big middle” bör rikta sitt erbjudande mot ett brett eller ett nischat kundsegment för att möta de 

krav som ställs på bästa sätt? Hur utvecklar man ett attraktivt sortiment till en allt mer heterogen 

konsumentmarknad? Vad gäller kundsegment, är det av intresse att kartlägga vilken inverkan 

demografiska förändringar kommer att ha på sortimentsplanering, såsom en åldrande befolkning och 

en ökad kulturell mångfald? Även ändrade konsumtionsmönster ställer nya krav på vad sortimentet 
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ska erbjuda. Hur ser framtidens konsumtionsvanor ut och hur kan man på bästa sätt möta olika 

behov och motiv?  

 

Vilken roll kommer nya typer av produkter att få i sortimentet och hur erbjuder man nya produkter 

såsom måltidslösningar på bästa sätt i butik? Egna märkesvaror karaktäriseras framförallt av 

lågprisprodukter, men vilken roll skulle egna märkesvaror kunna ta i ett premium segment? Och vilka 

möjligheter finns det för företag att utveckla sortimentet genom genuin produktutveckling av egna 

märkesvaror? Vad gäller organisationsstruktur är det av intresse att se vilken inverkan vinstintresse 

har på butiksnivå gällande sortimentets utveckling och vilka ytterligare faktorer det är som påverkar? 

Allt större fokus inom sortimentsplanering berör hur sortimentet lyfts fram, presenteras och säljs. 

Finns det ytterligare tillvägagångssätt att framställa sortimentet? Just denna trend kan även ställa 

nya krav på kompetens eller behov av samarbetspartners vid sortimentsplanering. Typ av kompetens 

eller samarbetspartners är därför av vikt att identifiera. 

 

Olika organisationsstruktur innebär olika för respektive nackdelar, och genom att ytterligare 

identifiera dessa skillnader skulle bidra till en bättre förståelse för hur mål kan uppnås mer effektivt 

och skapa lönsamhet. Sortimentet skapar olika mervärden och att mäta vilket inverkan olika 

mervärden har på kundlojalitet och lönsamhet är en viktig insikt för dagligvaruhandlare.   
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8. BILAGOR 
I bilagorna presenteras transkriberingarna från intervjuerna med representanter från Ica respektive 

Axfood. 

8.1. Ica 

8.1.1 Jerry Rosengren, Ica, 2011-04-06 
 
Kan du berätta lite om dig själv och din roll? 
Jag heter Jerry Rosengren och i denna butiken så är vi två ägare. Vi har delat upp det så att jag har 
den dagliga driften och jobbar mer som en butikschef, med frågor om personal, sortiment och 
leverantörer. Jag fyller 31 detta året och började tidigt i handeln. Jag har testat på alla avdelningarna 
men har även gått diverse olika utbildningar, för att bli påläst och kunnig om hur man arbetar mot 
marknaden. Lite av vår filosofi är att vi utbildar all vår personal, de som har ansvar, inköp,  kontakt 
med kunden eller leverantörer.  
 
I och med informationssamhället så satsar vi ungefär 1miljon kronor per år på utbildning. Så det är en 
stor värdegrund.  
 
Jag har varit handlare i två år och varit butikschef i 5år. Jag har drivit andra butiker med, bland annat 
en en butik i Västervik, sen har jag även varit i Litauen på ICAs huvudkontor och utvecklat 
sortimentet och trender i just Baltikum.   
 
Vi lägger all vår kraft på att totalrenovera för att möta den nya konkurrensen som kommer här i 
Malmö. Det kommer att komma nya Kvantumbutiker, Coop forum och det kommer även komma en 
ny Willysbutik här på köpcentret. Det är bara att kämpa på.   
 
Hur har sortimentets roll förändrats under din tid i branschen? 
Generellt tycker jag att tempot har skruvats upp markant och överlag kommer det in väldigt mycket 
nyheter. Det är mycket mer trender som kommer ifrån tidningar, och man ser också att sociala 
medier får allt mer utrymme. Trenderna sprids snabbare i det här samhället och det ställer allt högre 
krav på oss. Vi måste reagera snabbare och följa med i trenderna.  
 
Vi har en organisation bakom oss, ICA, vilket är bra, men de är väldigt stora och inte alltid så 
jättesnabba. Det tar tid innan efterfrågan slår igenom. Det ska bli lönsamt att plocka in det på 
grossistnivå. Då gäller det att vår butik själv måste känna till den lokala marknaden och försöka känna 
av vad kunderna vill ha och sedan plocka in det i sortimentet.  
 
Kan du känna att konsumenten har fått större inflytande över vad som erbjuds? 
Man försöker följa trender, och när flera kunder efterfrågar samma sak försöker man att ta in det i 
sortimentet. Det gäller att känna till den lokala marknaden. Sedan tittar man mycket på andra 
marknader. Exempelvis USA och vad som händer där och därifrån så försöker man se vad 
konsumenten efterfrågar. Det är ju lite så att kunden kanske inte alltid känner till produkterna. Man 
testar att lansera flera nyheter i butiken, och sen ser man vad kunden vill ha. 
 
Skapar ni ett behov hos kunderna också? 
Ja det gör man ju. 
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Utvecklingen går ju alltid framåt. Från alla sorts förpackningar, inom tvål och sånt ser man att det 
kommer allt mer refillförpackningar. Och plockar vi inte in det i sortimentet, kan ju kunden inte heller 
efterfråga det. Om man jobbar i framkant.  
Inom intim och hygien var vi väldigt tidigt ute med ekologiska bindor exempelvis. Även med att jobba 
med lokala leverantörer har vi alltid varit i framkant med att framhålla dem.  
 
Vi försöker ta språnget, sen kanske det inte alltid passar alla kunderna. 
 
Vi jobbar mycket med våra värdegrunder som hela ICA står för. Som inom fisk nu exempelvis följer vi 
Världshälsoorganisationens röda lista. Så vi har ju inga rödmarkerade fiskar alls i sortimentet i butik. 
Det är rätt så unikt och det är väldigt få butiker i Sverige som följer det.  
 
Kan du förtydliga ICAs roll som grossist.... 
Vår filosofi är att man ska köpa allting från vår grossist. Men sen kan ju de inte lösa alla specifika 
uppgifter, som våra leverantörer kanske kan. Vi jobbar ju med våra lokala leverantörer, där har vi ju 
själv möjlighet som stora näringsidkare möjlighet att ta in det som vi känner att vi har behov av. 
 
ICA försöker också lyssna in och de får jättemycket feedback från alla våra kunder. De har också sina 
värdegrunder när de tittar på inköp. De försöker också exempelvis välja bort varor från den röda 
listan.  
 
Det kan finnas udda produkter som efterfrågas på den lokala marknaden, då kan det vara svårt för en 
leverantör att leverera det till en stor grossist som ICA, utan det blir då istället möjligt att leverera 
direkt till butik.  
 
Så generellt sett när det gäller just listorna, så är det något som butikerna själv får lösa. Och sen den 
stora massan som kunderna vill ha sköter grossisten. Beroende på hur man räknar ligger 80% av 
sortimentet från ICA centralt.  
 
Vad är styrkorna med ert sortiment? 
Vi försöker att profilera oss som en mästare på färskvaror. Sen överlag vilket vi också trycker på 
väldigt hårt är vad vi kallar vänliga varor, och det är varor för människor som har en slags allergi och 
inte tål allt, laktos, nötter, soja... alla typer av produkter. Där försöker vi jobba och vara bland de 
bästa i Sverige. När det gäller ekologiskt så har vi också väldigt stark framtoning på just ekologiska 
varor, vilket är ett samlingsbegrepp där vi innefattar bra miljöval, KRAV och så vidare. Vi kallar det 
ekologiskt. Gäller det rättvisemärkt så har vi två butiker inom vår gruppering, Malmborgs, som har 
fått titlarna årets bästa rättvisebutik.  
 
Viktigt med profil i konkurrensen? Varför vill man vara extra bra på färskvaror? 
Det är vilken position man väljer på marknaden. Lidl har valt priset. Willys har också priset. Vi är 
totala motsatsen, vi vill vara prisvärda på marknaden. Vi jobbar mycket mer med manuella 
avdelningar. Vi ska vara matmästarna. De som gillar mat ska veta att de kan hitta vad de söker hos 
oss. Då blir det att man profilerar sig som ett brett och djupt sortiment. Det gäller då allt ifrån att ha 
manuella diskar, såsom ostar och chark, vi har ju kök, kockar, jobbar med catering, du kan äta lunch, 
vi bakar, vi har kondis. Sen plockar vi också in så att vi är starkast i butik.... ????   
 
Betyder det att ni segmenterar marknaden då ni väljer ut er position? 
Ja absolut. Vi har mycket information om olika segment och konsumentgrupper. Vår kund är 46 år 
och uppåt, med ett stort intresse för matlagning.  
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På helger och kvällar kanske det blir ett något yngre klientel, men det är framförallt de som bor här i 
närområdena.  
  
I veckan kanske man stödhandlar i närbutiken, men sen när helgen kommer så åker man för att 
storhandla här. Då är det den funktionen vi ska fylla.  
 
Den här något äldre kunden tycker om matlagning, gillar att följa recept och är också påläst. 
Kundgrupper läser mycket tidningar om träning och hälsa. Därav också viktigt att vi har våra etiska 
värdegrunder.  
 
Vi får stöd av ICA centralt som kartlägger trender som finns inom vissa segment. De erbjuder sedan 
ett utbud av grundartiklar för dessa grupper.  
 
Men man kan inte vara bäst på allt. Vi har den matintresserade kunden i fokus vilket har lett till att vi 
valt bort många olika specialprodukter, såsom dammsugare. Vi har fortfarande glödlampor, lite 
stekpannor med mera. Men inte alls så många produkter som vi hade tidigare. Fokus ligger på att 
locka de konsumenter som tycker om matlagning. Men vi tycker då att det trots allt är vissa 
produkter som förutsätter att matlagningen ska lyckas, så som städartiklar. Men det är bara basics, 
resten har vi valt bort.  
 
För att då möta målgruppen med matglädje och inspiration jobbar vi mycket med smakrummet. Vi 
satsar på smakupplevelsen, vi satsar exempelvis på olivolja, där man kan säga att vi har en 
olivoljebar.   
 
Vi letar också efter unika leverantörer. Konsumenten kanske efterfrågar produkter som inte har 
tillsatser. Då kan vi hitta en leverantör som inte jobbar med tillsatser i sin produktserie.  
 
Man kan säga att vi får bassortimentet från grossisten. Det stora utbudet. Sen spetsar vi oss efter vår 
inriktning. Då har varje butik stor chans att nischa sig. Man tar det stora från ICA och sen kan man 
nischa sig.  
  
Vi har som sagt fokus på ekologiska, allergi och premium varor, eller mer specifikt på färskvaror, 
frukt, grönt, oljor.  
 
Man får mycket idéer när man läser branschtidningar eller hälsotidningar. Vi tittar även mycket på 
hur andra butiker jobbar.  
 
Sedan så får vi mycket feedback uppifrån om trender med mera.  
 
Feedback uppifrån. Det man inte får glömma är ju att det är handlarna som är ICA och sitter med i 
råden tar beslut om vilka produkter som ska finnas med.  
 
Tittar ni något på era konkurrenter och hur sortimentet kan hjälpa er att differentiera er från dom? 
Vi tittar absolut på konkurrenterna, såsom ICA Maxi eller COOP forum. Men även på Lidl som vi inte 
har som en huvudkonkurrent.  
 
Vi möter där konkurrensen med Euroshopper, vilket har samma prissättning som Lidl.  
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Men den stora skillnaden om man tittar på några olika butiker är just antalet artiklar, jag skulle gissa 
på att Lidl har cirka 1000 artiklar, Netto 2000-3000, Willys 6000-8000 och Ica Kvantum upp emot 
22 000 artiklar. 
 
Detta gör också att vi uppfattas som dyrare även om vi inte alltid är det i alla lägen. Det är svårare för 
oss att lyckas med just prisvärdigheten. 
 
Då Willys inte jobbar med manuell disk utan enbart har varorna uppställda i butik, inger inte det en 
”dyrare” känsla, vilket vi gör här.   
 
Men vi försöker tillgodose konsumentens alla behov. Den önskar att det ska vara smidigt att handla, 
den vill gå till posten, till spelkontoret, fika med mera. Vi försöker möta det behovet.  
 
Vi tänker mycket på att hålla butiken fräsch. Hygien är prioritet där korgarna tvättas efter 
användning, rullbanden är rena och det är kontroll på var och när våra anställda tvättar sina händer.  
 
Vi jobbar med den lokala prägeln, man måste känna kunden på sin ort. Därför har vi 150 externa 
leverantörer som spetsar vårt sortiment. Vi är intresserade av dessa leverantörer och uppmuntrar 
dem. Men de behöver också mycket stöd vad gäller logistik och märkningar.  
 
Vi har KRAVmärkt potatis från Sjöbo exempelvis. Vi har jordgubbar från Vällinge. Vi har jättemånga 
lokala leverantörer. Vi köper honung från egen gård. Vi har ägg från egna gårdar. Vi har skånsk mjölk, 
det är två gårdar mjölken kommer ifrån. 
 
Ni har märkt att ni har fått mer tryck från konsumenten när det gäller just lokalproducerat? 
Lokalt tror jag alltid har varit uppskattat. Man kan köpa en produkt som man kanske till och med vet 
var den kommer ifrån, eller att man kanske har varit där någon gång och plockat själv. Det tror jag. Vi 
har alltid jobbat på det sättet, så det är inget nytänkande från vår del. Vi har alltid jobbat med lokala 
leverantörer som ett sätt att utveckla sortimentet.  
 
Är det ett bra sätt att arbeta med kategorier och hur vet man vilka kategorier man ska arbeta med? 
Din fråga är rätt så djup. Det finns ju kategorier, varugrupper och undergrupper. Det blir mycket 
lättare för konsumenten att hitta. Men sen finns det många sätt man kan jobba på om man ska tänka 
måltid, eller andra samband. Och det finns inga rätt och fel i det. Det är nog lättare för kunden om 
man ändå försöker jobba enligt en samordning mellan olika butiker. Så när jag går in i en butik vet jag 
någorlunda var skorpmjöl ska finnas. Men skulle man inte jobba med kategori eller segmenteringar 
av sortimentet skulle man inte veta detta, då det hade skiljt sig mellan butiker. Det är väl den stora 
fördelen, då man kan räkna ut var det mest står och det blir ett effektivt sätt att handla. 
 
Men inom vilka kategorier är det inte självklart hur man ska kategorisera dem. Det är jättesvårt att 
veta om man ska ha ekologiskt utspritt på varje hylla och varugrupp, eller om man ska göra samlingar 
av det. Man kan säga det att det är väl bättre det att ha allting samlat? Men tittar man på oss som är 
rätt duktiga på ekologiskt, så hade det blivit en egen butik, vilket gör det ganska svårt att samla allt. 
Vad vi har gjort är att vi har samlat externa leverantörer på en gemensam plats och sen har vi de 
produkterna från grossist utspritt bland de andra produkterna. Men det är jättesvårt. 
 
Kan man inte leka ganska mycket med det här med kategorier, och kanske öka försäljningen?  
Man kan ju titta på det klassiska exemplet tacos. Man kan exempelvis bygga hela tacosavdelningen 
bland frukt och grönt. 
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Det är mattänket man ska försöka få in. Alla gavlar, ska vara en måltidslösning. Många kunder vet 
inte vad de ska äta till middag? Då försöker man underlätta för kunden genom att inspirera med 
måltidstänket, jobba mycket med recept vid gavlarna eller vid ingångarna. 
 
Tar oss in på EMV, ni jobbar mycket med era egna varumärken, I Love ECO, Ica gott liv etc. Vilken 
vikt har de i sortimentet och vilken roll spelar EMV mot konsument men också mot leverantör? 
I min butik så är det ett komplement i hyllan. EMV ska inte vara en övervägande del av vårt 
sortiment. I en hylla ska vi alltid ha minst fyra alternativ. Och då brukar man ju jobba med den där 
trappan, det är ett lågpris, där kommer EMV in. Då är det lättare för konsumenten att jobba med 
Euroshopper där vi kan konkurrera med Lidls priser. ICAs varumärke ska vara 20% billigare. Och är 
den inte det så är det ingen vits med att ha den. Den dödar alltså lite sig själv om den inte uppfyller 
det kravet. Det är ofta samma artikel som marknadsledande, det är ofta de som tillverkar produkten. 
Det är samma vara med 20% billigare. Så för konsumenten så tycker jag att det är mycket positivt. 
 
Det är också ett sätt för kedjorna att sätta press på de stora leverantörerna. Tidigare så var det 
leverantören som både styrde utbud och prissättning i butik. Men i och med EMV så kan butikerna 
pressa leverantörerna. Tidigare var det väldigt starka monopol inom vissa kategorier, inom saft var 
det exempelvis enbart Procordia. Där är EMV absolut perfekt att ta in, då de kan pressa leverantören. 
Så på så sätt tycker jag att EMV är rätt, men jag tycker absolut inte att du bara ska jobba med EMV 
för då blir du en Lidl butik, vilka enbart har EMV.  
 
Men på ICA ska vi inte ha det så, utan EMV ska fungera som ett komplement så att vi kan ge 
konsumenten en bra prisupplevelse. Så länge man följer att den ska hålla lägre pris men god kvalité 
följer den en viktig roll. Det blir press mot leverantören och billigare för kunden. Men den ska aldrig 
ta överhanden i sortimentet.  
 
Minst fyra andra artiklar, men ofta sex till tio olika artiklar. Då är det upp till kunden att välja. Vi har 
premium, vi har andra ekologiska artiklar, lågpris med mera. 
 
Kan inte EMV vara ett sätt att styra sortimentet?  
Det kan man göra, och det gör vi även ofta. Många leverantörer vågar exempelvis inte alltid satsa på 
ekologiskt. Då är det väldigt bra att man går in och utvecklar den ekologiska marknaden på det viset. 
Där har ju COOP varit mycket duktiga och föregångare.  
 
Kan EMV förstärka butikens varumärke eller företagets varumärke? 
Jag förstår din poäng. Absolut kan EMV förstärka butikens varumärke. MEN man får inte glömma sin 
positionering. Man vill ju framhålla vad som är unikt med just sin ICA butik och jag vill ju att kunderna 
ska handla i min ICA butik och inte i någon annans då det finns extremt många ICA butiker i Malmö. 
Då kanske det inte är just EMV som hjälper mig i det arbete. Så för mig är inte EMV så viktig för det 
orsaken. Men för ICA centralt så är det ju jätteviktigt.  
 
Hur kan man spela med sortimentet för att bygga image med just den här ICA butiken? 
Generellt så ska man ha en lågpris, två i mitten, en marknadsledande, sedan har man en 
premiumartikel, sen har man också en ekologisk eller kravmärkt. Det ska minst finnas sex artiklar. På 
det sättet bygger man hela konceptet och kunden har hela tiden valmöjlighet. Men oftast i 
mittensegmentet så har man flera artiklar. Men i vissa är det inte alltid nödvändigt, det tillför kanske 
inte någonting, exempelvis socker.  
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Vi har 250 rättvisemärkta produkter, andra butiker kanske har 20. Så vi är duktiga. Viktigt att välja var 
man positionerar sig. Vi har ambassadörer som går utbildningar. Vi har även själv importerat 
rättvisemärkta produkter, rättvisemärkta tygkassar.  
 
Hur stor del spelar sortimentet i er image?  
Sortimentet är en del i att bygga image. Läget är jätteavgörande. Sen tror jag jättemycket på 
sortimentet. Sen tror jag på priset. Sen själva personalen, jätteavgörande. Sen själva  
kommunikationen i butik.  
 
Men hur man väljer att positionera sig totalt i butik. Vi jobbar jättemycket med personalen, både på 
avdelningar så att de har rätt kompetens, så man vet vad det är man säljer. Vi följer alltid med 
kunden om den frågar någonting, man ska alltid hälsa på kunden.  
 
Vi jobbar mycket med inspiration, vilket riktar sig mot den inre kommunikationen. Jobbar mycket 
med smakbjudningar, vi har till exempel fyra smakbjudningar på frukt och grönt, ute på golvet ska 
det vara någon mer smakbjudning. Vi försöker att ha en bemannad demostation varje dag i butiken 
och mot helgen kanske vi även har två. Sen har man ju alltid smakbjudningar nere vid delikatess eller 
brödet. Man försöker att nå det här med att man ska inspirera.  
 
Det är inte bara en sak som påverkar val, utan det är en mix av de sex hörnen, som påverkar hur man 
väljer. Kanske parkeringsmöjlighet, närhet, sortiment, tillfället, kompletteringshandla, då kanske du 
tar den butik som ligger närmast. Den marknadsandelen kniper då Lidl. Men om du ska storhandla 
kanske du väljer att köra lite längre. Så det finns inga rätt och fel. Vi försöker att jobba med alla delar. 
Det är därför vi bygger ett parkeringshus.  
  
Hur skulle du föreställa dig den här butiken och sortimentet ser ut om tio år? 
Butiken går lite mer åt restauranghållet. Det blir lite mer färdigmat och förpackningarna går lite mer 
åt färdigförpackad, förpackad sallad exempelvis, måltidslösningar, i alla segment från fisk eller 
grönsaker, mycket mer mat kan plocka med sig hem och som är lättlagat. 
 
Inom tio år så är det mycket mer färdigmat i butikerna. Inte bara vardagsmat utan även finare mat du 
kan äta på helgen.  
 
Vi kommer behöva underlätta för kunden, uppskuren melon.  
 
Varför mer färdigmat? 
Vi blir rikare och rikare och får mer pengar i våra plånböcker. Vi har samma prisbild bland livsmedel 
som det var för 15 år sedan. Därför får man mer pengar över i plånboken. Man prioriterar 
annorlunda.  
 
Mer privattid till sig själv. Och då drar man ner på den tiden då man lagar mat.  
 
Men desto mer färdigmat man kommer sälja, så kommer kunskapsnivån om matlagning att sjunka. 
Och där kommer butikerna få fylla en stor utbildningslucka.  
 
Trender med autenticitet, lokalproducerat och surdegsbröd exempelvis? 
Lokala produkter är ingen ny trend. Sen har det blivit en innegrej. Det är en styrka för både butiken 
och sen så är det roligt. Det är ingen tillbakagång, utan lokalproducerat kommer bara att växa sig 
starkare. Men sen så handlar det om lönsamhet. Det är svårt för en bonde att kunna livnära sig på en 
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mindre produktion. Därför försvinner många mindre leverantörer. Då kan man inte längre leverera 
till en butik, utan till kedjorna istället. Men jag värnar om de små leverantörerna.  
 
Det är mycket med logistiken och även med märkning vilket det är krav på idag. Det måste finnas 
streckkoder, spårningssystem... Det måste finnas en märkning. Vi står upp för konsumenten, vilket 
kräver mycket. De ska känna en trygghet och lita på oss. Vi kontrollerar alla leverantörer. Det handlar 
om mycket kontroll. Det är rätt tufft för en lokal handlare, men vi stöttar dom.  
 
Det var grunderna  
 
Tackar! 
 

8.1.2 Intervju Michal Wieloch, Ica, 2011-03-07 
 
Kan du börja med att berätta lite om dig själv? 
Jag är ju ägaren av ICA Supermarket Lund. Det är jag som äger butiken, jag är entreprenör. Det är inte 
ICA som äger, det är jag som är aktieägaren. Det är mycket viktigt att poängtera. ICA är min grossist 
som min rörelse står på. Vi har sedan förtroendevalda ICA handlare som sitter i ICAs styrelse och så 
finns det arbetsutskott också påverkar utvecklingen.   
 
Detta är min sjätte butik. 
 
Ledord för mig är utveckling och framåt, det är det enda som gäller. Är man entreprenör så handlar 
allt om utveckling. 
  
I stort sett så har jag varit ICA handlare sen 1986, så jag har sett förändringarna under årets lopp, 
vilket är rätt så intressant. Jag har haft butiker i Lund, Malmö och Trelleborg. Även om inte Skåne är 
så stort, så är det lite olika på olika ställen.  
 
Mycket kunskap längs med vägen. Hur man ska vara, men också hur man ska leda. Leda blir allt 
viktigare idag. Det handlar inte bara om att äga butiken utan också om att leda den.  
 
Jag är lagledare, jag är coach. Jag har någon annan till att lägga budget. Varje person ska göra den det 
den är bäst på.  
  
Hur tror du att den strategiska vikten av att ha rätt sortiment och planering av sortiment har 
förändrats under din tid i branschen?   
Framförallt så har kunden förändrats. Det märktes skillnader då vi började att resa mycket i Sverige. 
Vi började då även ändra våra matvanor, till ibland mer exotiska vanor. Det är mycket inspiration från 
Asien. Det är många som har åkt till Thailand exempelvis. Innan sålde man ingen cocosmjölk, man 
visste inte ens vad det var, idag säljer vi massor. Det är intressant. 
 
Medan nu så märker man att kunden har tagit makten. I Sverige har kunden tagit makten. Idag är 
framtiden iphone 4, teknologin, makten sitter i den. Idag kan ingen fabrikant gömma sig bakom ett 
konstigt ord eller en massa E nummer. När kunden går bland hyllorna så kan hon lätt googla fram 
innehåll med mera. Det är verkligen bra. Idag har kunden kunskapen i sin hand. Innan läste man till 
sig kunskap, det gör man inte längre. Man söker sig till den. Det är stor skillnad. Innan fanns det få 
som visste mycket. Idag finns det därför många medvetna som kan lite av varje.  
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Ett par exempel de sista åren, där kunden verkligen har bestämt sig var efter BBCs film, om planetens 
tillstånd, blå planeten eller något sånt, då skulle plötsligt allting vara ekologiskt. Det gick verkligen 
jättesnabbt, tre månader. Då fick både fabrikanterna och vi ställa om oss snabbt. Jag tycker det är bra 
när konsumenten tar makten. De borde göra det lite oftare. 
 
Sen efter det, var när Arla försökte köpa upp Skånemejerier, då tog konsumenten makten. På en dag 
gick tror jag 60 000 människor med i gruppen och på en vecka åtskilliga. Det är ett typiskt exempel. 
Kunden handlade allt på Willys, men den gick in på ICA för att handla mjölken. Då tog konsumenten 
makten. Sociala medier har blivit jätteviktigt.  
 
Sen kom det här med E nummer. E 113 och allt. Då började fabrikanterna plocka bort alla de här 
smakämnena. Det gick också jättesnabbt. 
 
Det jag ser nu och i framtiden är de svenska svinen, det är faktiskt ganska svinaktigt. Vi måste faktiskt 
slå vakt om den svenska djurhållningen och börja betala för det kött vi ska äta. Om vi ska ha god 
djurhållning och vackra landskap i framtiden, det har vi råd med, det rör sig om kronor och ören. Det 
är nästa grej som kommer starkt, och vi jobbar mycket på det.  
 
Sen så kommer även palmoljan. Det är katastrof att vi använder palmolja för att göra produkterna 
några kronor billigare. Vi skövlar stora ytor regnskog för att få lite palmolja. Så det tror jag kommer 
att bli en viktig grej för kunderna.  
 
Är det en kapplöpning mellan butikerna gällande de här hållbara koncepten? 
Tyvärr, det är det som är det stora problemet. Jag som är egen handlare vill ju ligga i framkant med 
min butik. Jag har haft över 300 handlare på besök från hela Sverige här. Jag vill ligga närmare 
kunden, det bestämde jag för tre år sedan- vem ska bestämma i min butik? Det är kunden. Det 
bestämde jag redan innan dem tog makten. Och vem är kunden? 
 
Kunden är naturligtvis en kvinna, till 80% av fallen. Och vem äger butikerna? Jo män, och vilka är 
butikschefer? Jo män. Tänker vi som kvinnor? Nej. Jag har byggt upp butiken efter hur en kvinna 
tänker och hur en kvinna vill ha det när hon går och handlar. Det är det jag gör varje dag här, jag 
behagar.  
 
Vi bestämde att kunden är kvinnan, kvinnan är kungen i vår butik. Hon vet att vi har billigt 
tvättmedel, billigt kaffe varannan vecka. Hon är smart.  
 
Sen så vill kvinnan ha inspiration, hon vill ha händelser, tips, ideer, blommor lite inredning. Hon vill 
trivas när hon ska gå och handla precis som i vilken annan butik som helst. Vi har därför en kvinna i 
butiken som sköter allt detta, Petra. Hon inspirerar oss män att tänka lite annorlunda. Det är den 
stora skillnaden mellan denna butiken och övriga butiker, vi har bestämt vem kunden är, det är 
kvinnan som ska driva utvecklingen och inte vi.  
 
För att få information försöker vi titta vart kvinnan tittar. Vi läser samma tidningar som dem gör. 
Petra ska ha fria händer att göra vad hon vill.  
 
Det roliga är nu att jag läste en artikel om Carrefour  och denna ide gällande kvinnan och hur de 
handlar är någonting de ska köra på. De ska bygga sina nya butiker efter hur kvinnor handlar, som 
min lilla ICA Supermarket.  
 
Har detta varit på ditt initiativ?  



88 

 

 Det är mitt initiativ. Jag skapar inriktningen, sen har jag hjälp av mitt team i butiken.  
 
Det ska inte stå en häftig pall med varor vid ingången, det ska vara välkomnande när man kommer in 
i butik. Det ska finnas blommor eller något annat trevligt, några tända ljus kanske. Det ska alltid vara 
välkomnande.  
 
Kommer kvinnan även i fortsättningen vara den som handlar?  
Männen går också, men vem har skrivit lappen? Ibland frågar de efter kålrot och håller i persilja, det 
är en klassiker. Persilja, dill och gräslök, de har lite svårt för det. Men det varierar såklart.  
 
Kan inte en man också tycka att det är trevligt att handla om det ser fint ut?  
Nu skryter jag men detta är bara verklighet! Vi får beröm varenda vecka! Kvinnorna pratar om de 
mjuka värdena som har med höger hjärnhalva att göra, ”det är mysigt och man blir glad”. Sen så 
kommer macho killen och säger ingenting av det men istället, ”jävla fint koncept du har Michal”. Han 
kör med den hårda stilen.  
 
Butiken är byggd som en hjärna. När man kommer in i butiken så är det höger sida, som ska tala till 
höger hjärnhalva, det är de mjuka värdena. Där ska finnas tips, idéer och inspiration. Där lagar vi mat. 
Med vänster hjärnhalva så handlar vi mat. Därför ska den vänstra delen av butik vara lätt, snabb och 
enkel.  
 
Styrkan i sortimentet att följa kvinnan? 
Det gäller att hänga med i vad kvinnan vill. Det är närodlat, rätta chokladen, rätta köttsorterna, rätta 
blommorna som är inne. Det gäller att hänga med hela tiden med vad som är intressant. Hur roligt är 
det med  X ? Då är det bättre med blommor som är inne, såsom orkidéer eller snittblommor.  
 
Det är ju roligt att jobba med sortimentet och framförallt det närproducerade som är en stort idag 
och kommer att bli ännu större i framtiden.  
 
Har du en fördel i att du äger butiken och kan ta kontakt med vilken leverantör du vill?   
Det är värre för kedjorna, Lidl, COOP, Netto, Willys, där allting måste bestämmas uppifrån och ner. 
Här skickar vi signaler uppåt om vad som gäller.  
 
Den processen är väldigt enkel. Jag tar ett beslut och dagen efter så har jag den varan jag önskar i 
mitt sortiment. Just kött har vi redan, men kommer att arbeta med ännu mer. Vi äter ju oxkött som 
oxkött. Men det är ju som med äpplen, det finns olika sorter. Likadant med oxkött. Det finns olika 
raser och det finns riktigt fint kött. Men vi äter allt som oxkött trots att det smakar annorlunda. Vi ska 
börja sälja olika sorter och lära konsumenten om oxkött. Konsumenten kan redan lite grann. De reser 
och äter på steak house i andra länder.  
 
Skillnader i reaktion hos konsumenten? 
Idag ser jag faktiskt att närproducerat är viktigare än att det är KRAV märkt. Det känns tryggt. Den 
purjolöken vet man kommer från den och den gården. Närproducerat är inte dyrare än vanligt, 
snarare tvärtom. I framtiden, vi har levt i en globalisering, tillsammans med de multinationella 
företagen. Men detta håller på att gå tillbaka, från Macro till Micro. Man kanske inte kan vara störst i 
Sverige, men det räcker kanske att vara stor i Skåne. 
 
Ert sortiment har många styrkor? Men finns det några svagheter?  
Nej, det är bara en sak som vi inte ligger i framkant med. Vi har inte löst det ännu, men vi kommer att 
lösa det. Det handlar om färdigmat, men inte färdigmat som vi har sålt det än så länge, utan hur man 
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kan sälja det på ett annat sätt. Oftast säljer man det som lunch. Men för en barnfamilj kanske det 
snarare handlar om att kunna laga middag på kvällen? Om man har en del klar, kan man fixa resten 
själv hemma. Det skulle underlätta att exempelvis ha fisken eller köttet klart. Där försöker vi hitta en 
egen grej.  
 
Här låter det ju inte som att kvinnan är utgångspunkten, utan att det snarare är ni som driver på?  
Vi utbildar våra kunder hela tiden, med olika skolor. Alltifrån potatis, till olika korv, te, kaffe, socker 
med mera. Innan fanns det bara två socker. Idag finns det åtta olika sorters socker, rå socker med 
mera som ska användas till olika saker, dessert, förrättar och gud vet allt. Vi utbildar konsumenten. 
Och det där handlar om inspiration och händelser i butik.  
 
Vad får man för information i en annan butik, ofta handlar det bara om varor och priser? Här 
försöker vi berätta en historia om varor, de har en bakgrund. Det är många som tittar på detta 
arbetssättet och tar efter.  
 
Du sa att du skulle vänta med färdigmaten till kunden är redo? 
Vi har idén än så länge. Men både affären och kunden ska vara mogen för det. Vi utvecklar butiken i 
olika steg. Vi har gått från steg ett för tre år sedan och ligger på steg fyra nu. Innan hade vi inte så 
stor manuell disk, nu har vi flera. Innan hade vi packad fisk, nu har vi lösfisk, innan hade vi packat 
kött, nu har vi lösviktskött. Så det är olika steg. Vi är som ett lag och ett vinnande lag vill alla gå och 
titta på. Därför när vi väl gör någonting, så ska det vara riktigt bra.  
 
Finns det ingen gräns för när kunden faktiskt blir förvirrad?  
Glöm inte att kunden är en kvinna. De blir inte förvirrade. Kunderna kan mycket om mat. Det finns 
inte så mycket matprogram som det finns nu, det släpps inte ut så många kokböcker som nu, 
tidningar om mat och näring, köken har aldrig varit så stora. Idag är man inte rädd för nya produkter. 
De har kunskapen. Världen har krympt.  
 
Riktar ni er mot äldre? Är de lika benägna att prova nytt?  
De äldre har kunskapen, de tittar också på TV och tänker  ”nu ska jag ska wooka”. De är ute på nätet 
lika mycket som de yngre. Tack vare teknologin bland annat så är den generationskiftningen förbi.  
 
Några beslut som styrs från ICA centralt eller har du 100% frihet?  
Det är ju vissa beslut som tas centralt. Det finns flera utskott som marknadsutskottet, 
utvecklingsutskottet. Jag tror det är cirka 12-15 personer i snitt.  
 
Vad vi ska köra för kampanjer på sortimentet.  
 
Man kan säga att vad som bestäms från ICA centralt är hur man har ett sortiment som passar för hela 
massan, den generella konsumenten. Det är en bra grund! Men sen kan man bygga på med sina egna 
drivkrafter, vad kvinnan vill ha. Det är perfekt.  
 
Så jag kan lägga min kraft på allt det andra.  
 
Exempelvis så bestäms det gemensamt om vilka varor det ska vara kampanj på, som vi skickar ut i de 
här flygbladen. Det är ungefär 60 varor i veckan. Då är det köpmännen och tjänstemän som sitter och 
bestämmer detta. Tar fram förslag som gås igenom innan beslut. Alla är med och bestämmer.  
 
Vilka är de övergripande besluten? 



90 

 

Om vi säger pastahyllan. Då kan jag hämta ett planogram från ICA, vilka varor och hur de ska 
placeras. Men jag kanske vill tillföra något, och då kan jag göra det. Nån lokal producent kanske.  
 
Jag köper in genom ICA, men också själv.  
 
Sortimentet är en del, hur viktig är sortimentet? 
Sortimentet är JÄTTEVIKTIGT. Man måste ha koll på vad kunderna efterfrågar. Jätteviktigt att man är 
med på  trender. 
 
Hela butiken är jätteviktigt! Atmosfären, de mjuka värdena... Vi hade inte haft kunder från hela Lund 
om vi inte hade byggt upp butiken som vi hade. Hur man säljer är jätteviktigt. Uppbyggnad, 
presentation hur atmosfären är jätteviktigt... Framförallt hur man presenterar nyheter.  
 
Alla Netto ser likadana ut, alla Lidl ser likadan ut. Alla ICA Supermarkets ser inte ut som denna. Vi gick 
in i den fällan också, att alla butiker måste se likadana ut, för 15 år sedan. Att kunden skulle tycka att 
det var tryggt om allting såg likadant ut. Medan nu är det viktigt att man sticker ut, att utvecklas och 
vara lite annorlunda. Framförallt att vara unik och ha unika produkter. Som sagt, nu har jag satsat på 
kött, med en typ av oxkött från en gård, kalv från en annan och griskött från en tredje. Unicitet är 
viktigt i framtiden. Då är man inte en av tusen, då är man en av en.  
 
Det måste finnas en Zlatan i varje butik, man måste våga sticka ut. 
 
Kan du berätta lite om era egna märkesvaror? 
Utan EMV hade vi inte haft de låga priserna på våra produkter. Jag var med när det startade.  
De stora leverantörerna, Unilever, KRAFT ägde marknaden innan, de bestämde priset. Cornflakes 
kostade 30 kronor, de bestämde priserna. Så vi bestämde oss för att börja satsa på EMV precis som 
man gjorde i England. Vi gick till olika producenter och frågade om de ville producera miljövänligt 
tvättmedel till oss, vilket de inte ville. Så fick vi tag på en liten producent med Gnosjöanda som gärna 
ville börja producera SKONA. Direkt gick SKONA in och tog flera marknadsandelar.  
 
Det var likadant med Kalles Kaviar. De hade hela marknaden. Så hittade vi en liten producent som 
kunde tillverka vår egen kaviar. Så ville Kalles Kaviar börja tillverka helt plötsligt. Utan EMV hade vi 
inte haft dessa priser, de lyckades pressa ner priserna.  
 
Vi går till en fabrikant, och säger hur vi vill ha produkten. Kravet är att produkten ska vara lika bra 
som märkesledande. Kostnaderna måste hållas nere och priset kan också hållas nere. Men då vi äger 
hela kedjan får vi bättre marginaler på en EMV, uppåt 25% marginal  
 
Men det är kunden som bestämmer i slutändan. Vill den köpa Kalles Kaviar så ska den kunna göra 
det.  
 
Hur går det med de mindre leverantörerna? 
De stora leverantörerna har redan köpt upp de små märkena. Däremot kan vi få igång de små 
producenterna på landsbygden, och det kommer. Men det går i cyklar. 
 
Hur håller man balansen mellan EMV och andra varor? 
Man får ju ett planogram. Varje varugrupp ska ha ett visst antal ansikten. EMV tar ofta upp ungefär 
20%, och vi kan bygga på med det lokala med 20%. (????) 
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Vi märker ju att man är olika lojal i olika kategorier! Vi har provat hygien men det är väldigt svårt! Där 
är regeln, ju dyrare desto bättre. Det märker vi på schampo exempelvis, det är inte alls samma 
proportioner. Det ska vara vackert!  
 
Finns det kriterier för att lyckas med EMV? 
Man kan bygga sitt eget. Jag har skapat ”various selection”, knäckebröd med mera. Det kommer allt 
mer grejer.  
 
Jag sätter ju mitt namn på det, så det måste vara bra produkter.  
(????) 
 
Nån nackdel med att vara egenägd? 
Nackdelen kan vara att man kan gå i konkurs.  
 
Hur jobbar ni med kategorier? Vilken vikt har det? 
Nu har vi tagit makten över hyllan och utifrån hur kunderna vill ha det kan vi planera hyllan.  
Plus, när det är nyhetssläpp så åker någonting ut. Vi äger hyllan.  
 
De stora butikerna blir allt fler, ICA Maxi, de stora internationella kedjorna... Kommer de små 
finnas kvar? 
Det var multi innan, och vi är nu tillbaka på micro. Hur många bagerier har vi nu i centrum? Nu har vi 
tre stycken innan hade vi inte ett enda. Både ostbutikerna och köttbutikerna är också tillbaka. Det går 
tillbaka till småskaligheten. Det personliga kommer tillbaka. Det kan du aldrig få i en MAXI butik, eller 
i en stor butik.  
 
Kundbemötande är det viktigaste. Ibland är personalen den enda kunden träffar på en dag. Då är det 
viktigt att personalen känner kunden. 
 
Hur påverkar sortimentet butikens image? Vad har den för effekt för hur konsumenten uppfattar 
butiken? 
Hela sortimentet är jätteviktigt. Frukten, blommorna, varenda del jobbar vi mycket med. Var del vill 
vi ska erbjuda någonting unikt!  
 
Det som är viktigt är själva upplevelsen när man handlar. Tar man ett varv här, så har man fått en 
upplevelse. Detta skapar man med hjälp av sortimentet naturligtvis och hur man presenterar det.  
 
Vi är väldigt lyhörda. Plockar in varor i den mån de kan! Kunderna hjälper oss att utvecklas, och det är 
ju för dom vi finns. Sedan kan vi ju också lära våra kunder. Exempelvis kan vi arbeta med tysta 
demos. Om jag ska köpa en ost som kostar 400kr vill jag ju smaka den innan, då ska man kunna få 
göra det. Då förstår man varför den kostar som den gör, medan andra tycker att den kanske faktiskt 
inte är värd dem pengarna. Viktigt att tala om varför en vara kostar som den gör och vad vinsten är. 
 
Om det är en nyhet, kanske man behöver utbilda kunden. Ha lite recept och berätta om varan. Det 
gör att många matintresserade kunder kommer till oss, då det vet att de kan få det där lilla extra här. 
Man måste då lyfta fram produkterna.  
 
Man säljer in hela butiken, varje del hänger ihop, alla delar ska lyftas fram. Tänk dig en riktigt bra 
restaurang. Man vet inte alltid vad man får, men man vet att man får någonting av riktigt hög klass. 
Så försöker vi arbeta. Det ska alltid finnas nåt gott och smarrigt till fredagen.  
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Sortimentet är ett hjälpmedel för att sälja in hela butiken? 
Det är viktigt att man arbetar med sortimentet på rätt sätt och hela tiden förnyar sig. Att man hänger 
med i trenderna. Exempelvis, så fort det kommer surdegsbröd, så plocka fram det istället för att bara 
lägga det i hyllan. Lyft fram varor, tillsammans med recept och genast så påverkas försäljningen.  
 
Ofta brukar kunden säga att man har en bra deli, bra frukt och grönt. Men vad vi har gjort är att vi 
har arbetat med de mjuka värdena och sålt in hela butiken. Men det viktigaste är butikens personal. 
För utan bra personal kan vi ha hur fin butik som helst!  
 
Några övriga kommentarer på ämnet? 
Många pratar om marginaler, försäljningssiffror, hur många andelar har du där med mera. Det är 
klart att jag har lite koll. Men det är så pass enkelt att trivs kunden så handlar hon allt. Och lyckas 
man möta kunden i detta så får man lönsamheten med sig.  
 
I början när vi öppnade denna butiken så var vi tvungna att slänga jättemycket. Det var mycket svinn. 
Vi hade inte all publiken och det har vi än ej idag. Sen efter ett halvår så fick vi sålt det vi tidigare 
slängde.  Det gäller att ha uthållighet när man satsar på något nytt. Man måste ju våga för att vinna, 
tro på sina idéer. Försöker man styra butiken för mycket de förstå åren, det går inte, då måste 
butiken få leva. Sen kan man böra titta mer på marginalerna.  
 
Ofta öppnar man en butik och säger, nu är den öppnad, här är konceptet. Medan vi istället ständigt 
förnyar oss och utvecklas. Innan hade vi två små sektioner manuellt, idag har vi helmanuellt, det 
händer saker hela tiden. Flera kunder kommer flera gånger i veckan, inte för att de behöver handla, 
utan för att de vill titta.  
 
Stort Tack! 
 

8.1.3 Lars Åström, Ica, 2011-04-29 
 
Vilket inflytande har ICA centralt på sortimentet i butik? 
Alltså Icas centralt samarbetar ju med butikerna. . Det är ju ett samarbete på sortimentet där man 
kan säga att det är kundefterfrågan som styr sortimentet och utifrån efterfrågan så vill vi då skapa ett 
stort sortimentserbjudande likt en grossist.. Och sen så från det då plockar butikerna. Men samtidigt 
så hjälps vi åt, vi arbetar ju med något som heter planogram där vi på central nivå då föreslår ett 
lämpligt sortiment och vi bygger en bas utefter dessa planogramen, och utifrån den basen så 
anpassar varje butik sortimentet efter butikens behov. 
 
Ser Ica centralt sin relation med butiker som att ni är en grossist åt varje butik? 
Njea det vill jag inte påstå vi gör, vis ser oss mer som en grossist och en en detaljist så att säga där vi 
har olika roller. Vi gör ju som jag sa de här planogramen som då är ett förslag och jag vill inte säga att 
vi styr men vi ger basförslag. 
 
Vi har sett att det är stort inflytande på butiksnivå, där handlaren har stor makt om vad som skall 
finnas i sortimentet. Ser ni centralt några risker med det? Risk för ICAs varumärke? 
Nej det ser vi inte, vi ser det som en fördel. Det är genom inflytandet på butiksnivå som vi bygger vårt 
varumärke. Så nej det gör vi inte, vi ser inga som helst problem med det. Vi har ju såklart regler, och 
de reglerna baseras ju på  sådana saker som kan skada våra varumärke. Frånsett de här reglerna som 
vi kan kalla ramverk så är handlarna fria att utveckla sitt eget kunderbjudande.  Dessa ramverk bygger 
ju inte på någon egen styrning utan de bygger på sådana saker som är direkt olämpliga. T.ex. så har vi 
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”Icas goda affärer” som innebär riktlinjer att följa när det gäller barnarbete, besprutningsmedel etc. 
som direkt är felaktigt. Då får man ju såklart inte strida mot de reglerna. Så det är ju det Ica som styr i 
dessa frågor, men det är inte något vi kommit på själva utan det har vi utarbetat tillsammans med 
handlarna. 
 
Hur ser ICA centralt på arbetet med EMV, hur viktigt är det och vilken funktion fyller det? 
EMV är jätteviktigt för oss för att EMV är ju ett sätt för oss att stärka vårt varumärke men också för 
att erbjuda konsumenten bra varor.  En varumärkesleverantör jobbar ju väldigt mycket med att 
marknadsföra sitt varumärke där man lägger ner enorma pengar vilket bidrar till att varorna har ett 
mycket högre pris och ligger 15-20% dyrare än om vi på Ica tar fram likartade produkter som vi kan 
sälja för 15-20% billigare pris. Så EMV för oss innebär att erbjuda kunden en bra produkt till ett 
billigare pris. På så vis är det ju viktigt både för oss centralt och i butikerna att arbeta med EMV 
eftersom pris är en så viktig faktor för kunden om när hon tar sitt beslut om var hon vill handla 
varorna. 
 
Är EMV också ett sätt att särskilja sig från andra butiker? 
Nej det vill jag inte säga att det är. Drivkraften från EMV det är ju att erbjuda ett billigare pris och sen 
så finns det ju också kvalitativa aspekter med EMV, du har ju billiga varor som du kan ha som EMV 
men du kan också ha dyra varor. Om du tänker dig en dyr olivolja så kanske en varumärkesleverantör 
vill ha 120 kronor för en väldigt dyr olivolja. Och den kanske vi kan sälja för 50-70 kronor och sen kan 
vi sälja en basolivolja för kanske 30 kronor där en varumärkesleverantör vill ha 50 kronor. På det viset 
kan vi erbjuda båda de bästa produkterna och bra produkter i ett EMV sortiment. På så vis genom 
det erbjudandet kan kunden göra ett smartare val.  
 
Vad är utgångspunkten eller grunden för de sortimentet som ICA centralt erbjuder butikerna? 
 
Det är kunden som är utgångspunkten för de sortiment vi erbjuder. Det är kunden som styr vårt 
erbjudande och det utgår ju från vad kunden vill ha och de signalerna får ju vi på olika sätt. Både 
genom konsumentundersökningar och dialog med handlarna. Då får vi fram ett sortiment och då 
erbjuder vi det. 
 
Butikerna är närmast kunden, är det där man fångar upp trender? 
Absolut. Det är det som är så unikt med ICA. Våra handlare ligger väldigt nära kunden och därigenom 
kan de erbjuda kunden det sortimentet som kunden vill ha just för den butiken. Efterfrågan är lite 
annorlunda beroende på var i Sverige butiken befinner sig och då har ju vi tentakler som ligger 
närmare kunden än om vi vore ett kedjestyrt företag där allt ligger på koncernnivå. 
 
 
Är alla delar i sortimentet lika delar lika prioriterade eller fokuserar man på någon speciell 
del/kategori? 
Det är som all annan marknadsföring och försäljning, man utgår ju från de trender som finns. Och 
just nu finns det en trend som heter hälsa. Och om du då utgår från den så är det ju såklart viktigt att 
du är duktigare på hälsoprodukter än de som inte är lika hälsosamma. Vi säljer ju cigaretter på ICA 
men marknadsför inte denna kategorin eftersom det inte stämmer in på hälsotrenden. Men 
samtidigt är det en väldigt viktig kategori för att den omsätter mycket pengar. Men för oss är inte 
den kategorin viktig och därför vill vi inte driva den. För hade vi drivit den så hade vi säkert tjänat mer 
pengar men vi anser inte att det hade varit rätt. Så därför är den inte prioriterad. Och det bygger ju 
såklart på etiska skäl men också långsiktiga och affärsmässiga skäl. För vi tror att det är viktigt att vi 
framstår som en bra butik för våra konsumenter, utifrån det som våra konsumenter anser är viktigt. 
Och just hälsa är en av de viktigaste trenderna just nu, och därför så fokuserar vi väldigt hårt på det. 
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Vi utgår alltid från vad konsumenterna anser är viktigast, för det som de tycker är viktigt, det är det 
som vi lyfter fram i vårt erbjudande. 
 
Är inspiration en annan drivfaktor som ni uppmärksammat? 
Ja, fast inspiration är ju snarare något som dagligvaruhandeln traditionellt varit dåliga på. Den miljön 
butikerna erbjuder har ju inte alltid lockat till inspiration. Och vi kämpar ju väldigt mycket med just 
inspiration, där Michal Wieloch är ett väldigt gott exempel på att skapa inspiration i sitt erbjudande 
och hur han bygger sin butik. Michals butik är en av våra absolut bästa butiker och han har blivit 
utsedd till årets butik. 
 
När man går in i butiker, och framförallt kanske i lågprisbutiker hos våra konkurrenter så är ju 
inspirationsfaktorn oerhört låg. Inspiration är något som vi anser är väldigt viktigt och som vi 
diskuterar väldigt mycket nu, där vi verkligen anstränger oss. Men vi är ju inget kedjestyrt företag 
utan det är ju den enskilde handlaren som bestämmer över sin butik, vilket gör att vi ger han medel 
och verktyg och så skapar handlaren sedan det mycket själv. Det är ju inte bara genom de verktyg vi 
ger handlaren utan det handlar mycket om handlarens egna kreativitet och entreprenörsanda. 
 
Hur ser Icabutikerna ser ut om 10-20 år? 
Om 10-20 år så kommer våra butiker att vara som att komma in i en saluhall där kunden kommer 
hitta mycket fler färdiga måltidslösningar och det kommer vara mycket förberett. Det kommer finnas 
färdigrätter på ett väldigt hälsosamt sätt. Vi kommer ta hjälp av dietister och skapa ett 
kunderbjudande för att underlätta kundens vardag, men också skapa inspiration för helgen. 
 

Stort Tack! 
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8.2 Axfood 
 

8.2.1 Johan Neuman, Axfood, 2011-03-01 
 
Berätta lite om dig själv Var arbetar du? 
Jag är affärsområdeschef för den delen som inte är färskvaror. Ansvarig för att bestämma 
sortimentet och inköpspriset till frys, torra varor, frys, snacks, konfektyr. Som affärsområdeschef 
arbetar man nära våra kedjor och utifrån deras strategier sätter man ihop ett sortiment och 
förhandlar med leverantörer blandat med EMV. Lämnar tillbaka stafettpinnen i forma av sortiment 
inritade i planogram. 
 
Under 2009-2010 drev vi igenom ett strategiarbete om hur vi ska arbeta med EMV som resulterade i 
relativt stora förändringar.  Vi insåg att det vi kom fram till krävde ganska stora förändringar och jag 
kommer nu vara affärsområdes ansvarig för EMV.  Jag tar med mig en del utav mitt gamla jobb och 
en del utav färskvaror. Men jag jobbar fortfarande inom Axfood sortimentet. 
 
Det känns som att EMV blivit allt viktigare, stämmer det? 
Arbetet med EMV blir allt viktigare, det är en absolut topp prioritet. Det är med hjälp av EMV som vi 
själva har möjlighet att påverka.  
 
Ni har ju redan kommit långt i det arbetet, hur långt tänker man? Större utveckling? Fler 
produktkategorier eller bättre? 
Arbetet med EMV går framåt. Idag är andelen EMV i sortimentet 20-22% (=5,56 miljarder 
omsättning) och vårt första mål är att öka till 25 %.  För att nå målet måste man gå in i fler kategorier.  
 
Debatten har ju gått... ungefär i stil med att EMV är bra men nu räcker det väl ändå? Men det 
argumentet bygger ju bara på vad man har sett hittills och man får på något sätt vad man 
förtjänar.?? 
 
Men går man ut då på något sätt och satsar och ser sedan vad konsumenten tycker? Eller går man 
ut och är med konsumenten det här är mitt favoritmärke etc? Eller trycker man liksom ut de här 
varorna? 
Vi har ju en tanke på vad vårat varumärke står för. Och om vi tar då ett exempel, vi pratar om olika 
positioner på EMV. Det kan vara lågprisvaror, mediumvaror, mervärdeskoncept. Och detta är i vårt 
fall varumärket el dorado, enklare kvalitéer, förpackningar och mycket lägre priser. Medium då är det 
Willys/Hemköp men blir mer Garant. Varor som minst skall hålla kvalitet med marknadsledande men 
säljer mellan 10-20% lägre pris och vi tjänar bättre på produkten. 
 
Då kommer man till en fråga..hur jobbar man då?  
Jo, det finns ett grundläggande intresse hos kunden att köpa en vara som är lika bra men man betalar 
10-20% lägre. Och utifrån det, och om vi tror på det, och det gör vi utifrån egna erfarenheter så då 
handlar det om att göra det så bra som möjligt inom varje kategori.  
 
Men hur långt vågar man ta bort från andra varumärken och fylla på med egna utan det blir fel? 
Hur aggressiv man kan vara med arbetet av EMV beror på dels på vilken position har man på 
marknaden som butik och kedja: är du en extrem lågprisbutik, då förväntar sig kunderna att handla 
billigt och man är mer flexibel med inköp. Kunden kanske till och med förväntar sig ett mindre utbud 
i vissa kategorier. Då kan man vara mer aggressiv. Men i en butik som inte marknadsför sig på pris 
utan på urval i sortimentet kan inte arbeta med EMV lika aggressivt. Den andra delen handlar om hur 
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generisk en produkt är. Ofta är det kopplat till just lojalitet mot ett varumärke. Det är rätt stor 
skillnad om du pratar om kaffe eller socker. Du skulle aldrig kunna ta bort Gevalia eller Zoega, men 
när det handlar om socker är det inte lika känsligt. Dessa är våra förutsättningar. Men sedan är det 
också en fråga om hur vi agerar, hur lönsam är den försäljning vi har idag. Säg till exempel att vi har 
kategorier där lönsamheten är relativt låg på märkesvaror, då är det ju ännu viktigare att vi gör ett 
ännu bättre jobb med våra egna märken. 
 
Hur har den strategiska vikten av planering av sortiment förändrats de senaste åren?  
Som ni sa att konkurrensen har ökat och det har blivit mer fokus på koncept och varumärken och 
man har en större ambition med vilken position man vill ha på marknaden än tidigare. Vi kan ju bara 
se på oss själva, när vi hade 30 varumärken så var det en sak. Willys, har en väldig tydlig position på 
marknaden så..sortimentet det utgår ju liksom därifrån. Sortiment är ju ett utav de områdena där vi... 
eller man kan säga att sortimentet står ju inte själv. Sortimentet är en sak, pris en annan, 
varuplacering/exponering, EMV och kampanj och inköp. Detta är sex områden som vi brukar kalla för 
merchandising strategier för hur vi köper och säljer varor. Och de hänger ju liksom samman. 
 
Willys? NI satsar mycket på Willys? Piffar till dem lite? 
Vi har påbörjat en förändring av butikerna. Ungefär hälften av Willys butiker är uppbyggda efter 
koncept som bygger på att skapa en mer inspirerande butik.  
 
Kraven har liksom ökat, det går inte att bara vara Willys..inte om man vill spela på massmarknaden. 
Då måste man också ha en vettig butiksmiljö.  
 
Men apropå det, jag tror ni har rätt. Vi pratar om starkare varumärkesposition på marknaden. 
Sortimentet är ju en av de delarna som bygger kedjan, butiken, varumärket. Och då måste man ju 
vara mer långsiktig 
 
Vad är styrkan i det sortiment som Ni levererar? Vilka fördelar får konsumenten av att välja just 
Er? Vilka är svagheterna med sortimentet? 
Såklart är vi ju. Här får man ju dela in det. Vi är ju i grunden, vi riktar ju oss mot leverantör. Vi siktar ju 
in oss på. Vi har en sortimentsstrategi på Willys, vi har en på hemköp. Willys position är Sveriges 
billigaste matkasse och Hemköp Sveriges bästa matbutik. De har två helt olika positioner på 
marknaden, de har två helt olika erbjudanden, och det gör ju också att de har två helt olika 
sortimentsstrategier. Det är två saker att diskutera utifrån det. Det vi gör är att vi se ju likheterna jag 
försöker ta ut så mycket likheter som möjligt, så jag kan ta med mig det till leverantörerna och också 
för att kunna hålla nere kostnaden i den egna marknaden också. MEN, sen säkerställer vi att vi 
verkligen är unika i våra kedjor också. 
Kannabalisering? 
Nej det skulle jag inte vilja säga för de är så olika. Willys är så långt du kan komma på den här sidan 
(möjligen efter Lidl) och Hemköp ska vara långt ut på andra hållet. Men vi har inte känt att det på 
något sätt har kannabaliserat på varandra. MEN vi vet ju om att den största faran i en sån här 
organisation det är ju om vi som sitter här inte är pålästa om vad är Willys vad är Hemköp..då är 
risken att vi vattnar ut och Hemköp och Willys inte är så bra som de borde vara och man börjar röra 
sig mot mitten. Men det är vi väldigt väl medvetna om och påminns av våra kedjor. 
 
S¨å appropå då styrkan i sortimentet, så kan man ju säga att sortimentet är en del av det hela. Och  
bakom det står ju affärsidé, och positionen på marknaden. Willys måste värderas i ljuset av att de 
erbjuder Sveriges billigaste matkasse. Vilket innebär att då ställs det ännu högre krav på att hålla en 
ännu högre effektivitet i sortimentet för att inte dubblera för mycket funktioner. VI brukar prata om 
positoneringsdiagram. 
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När vi jobbar med sortiment gör vi en lite variant, där vi delar in o ena sidan ett mått på 
förpackningar tre nivåer. Och så jobbar vi med en pris/kvalitetsaspekt (låg,standars,nisch,??) och  då 
kan man ju säga att här ligger uncle bens ris och Willys/garant ris 1kg. Här ligger el dorado 5 kg och 
här ligger garant eko 1kg. Och då kan man ju säga att  
 
Om man då har målsättningen för Willys att vara Sveriges billigaste matkasse är prioritet alltid hög 
effektivitet, och sortimentet vi erbjuder behöver vara mer begränsat för att behålla hög effektivitet. 
Då önskar vi med ganska få artikelnummer ändå få ett urval. I Hemköp å andra sidan är det ju ännu 
viktigare att man har ett större urval i ganska många kategorier och att man har fler produkter 
placerade uppe i nisch och premium.  
 
Kan man vara bra på allt? 
Man kan ju inte vara bäst på allting.. men det gäller att ta position..vi brukar prata om överandelar 
och underandelar. Ex om Willys har 5% av rismarknaden och vi kanske har 13%...då har vi 
överandelar. Rent matematisk det går inte att överprestera i allt. Utan vi väljer ut vad vi är bäst på. 
Tex Willys. Där är attraktion. Och då skall det vara kategorier som verkligen bidrar till att man ska 
vilja åka dit. För Willys är detta frukt&grönt, kött och bröd. På hemköp är det deli. Och då väljer man 
ju ut något där man väljer att satsa oproportionerligt mycket för att det skapar den där extra 
förtroendet. Och tänker man så är det rätt rimligt att..vet man då att det har en riktigt bra deli disk 
alltid så kan det hjälpa till att förstärka den där matbutikskänslan. Det är liksom det som är.. det är 
barnfamiljen, basmaten. Är det då frukt och grönt så ska det vara mer kampanjer,etc. 
 
Vid planering av sortiment, vilka viktigaste faktorer tar ni hänsyn till? 
Jag säger det igen, för det första om man tar det lite stort så. Planering av sortiment går från en 
strategi till en praktik till en operation. Operation då är vi nere i varje kategori. Först kan vi säga att vi 
har en bild av marknaden, det här är vår affärsidé, så ser trenderna på marknaden ut, så här ser 
konkurrenterna ut och så här ser vår målgrupp ut. Bildar oss en uppfattning om dessa fyra saker.  
 
Utifrån det så utarbetar vi de här strategierna. Och tar vi då sortimentsstrategin så..svaret på frågan 
är egentligen: ja beroende på vår de fyra faktorerna så har vi valt att ..för den komman de 
treårsperioden så har vi beslutat att sortimentet bör se ut ungefär såhär men ungefär med ca 8000 
artiklar. Vi har valt att prioritera de här kategorierna över dessa kategorier. Och igen, det beslutet 
bygger på det här sakerna  (vad vill vi, konkurrenter etc.) så säger man dessa har högre prioritet på 
bekostnad av några andra. 
 
Då har man lagt den grunden, man tar hänsyn till vilka ambitioner man har, hur vi placerar varor i 
butiken, hur en butik är planerad. Och om man säger att man har den..så kommer man ned i en så 
kallad, när vi har klargjort att den strategin stämmer överens med prisstrategi, varuplaceringsstrategi 
etc. då sätter vi oss ned. Nu är vi på en taktisk nivå och ska t.ex. planera för 2011 års plan och jag är 
kategoriansvarig för ris. Så då tar jag till mig dessa övergripande strategierna och tittar vad är 
prioriteten på ris, vart befinner den sig i det här och hur skall jag då jobba med kategorin det 
kommande året. Vad har jag för målsättningar?, vad är de viktiga aktiviteterna? Hur kan jag jobba 
med den här kategorin för att öka försäljningen? Och då lägger man en sorts plan. Den här kan ju 
innehålla..t.ex. att lönsamheten på marknadsledande varumärkets produkt har dålig lönsamhet, då 
är det ju viktigt att jag börjar bygga upp andra alternativ. Andra leverantörer? Bygga upp ett starkt 
EMV? Man kanske måste utveckla ett bättre ekologiskt alternativ ELLER säg att det visar sig att vi inte 
hänger med prismässigt med Lidl och Netto, så vi måste hitta fler lågprisprodukter. Så då lägger man 
allt i en plan för det kommande året. Och utifrån den planen jobbar man. Så när man kommer ner 
till… vi jobbar från något som vi kallar sortimentsrevideringar vilket innebär i stort sett för de flesta 
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kategorier så ändrar vi sortimentet flera ggr om året. Det vill säga att vi har bestämt med..det här är 
faktiskt en branschöverkommelse, att vi har bestämt att både vi, ICA och Coop samt våra 
leverantörer ändrar vissa dagar. Och det är för att få en effektivitet i branschen. Till sist ska ju hyllan 
ändras om, och då är det ju enklare om vi gör det på samma gång (tar in och tar ut artiklar). Så då 
finns det ju en tidsplan för det. Ex Unilever kommer hit 2v innan det är dags och samtidigt har vi våra 
egna planer vad vi vill ska ske och där möts man. Då är man nere i vad  vi ska ta in och vad ska vi ta 
ut. 
 
Delger ni leverantörerna dessa planer innan dessa datum..så de har chans att motsvara era krav? 
Det är lite olika för olika kategorier. Beroende på vilken leverantör och mer att lösningen finns eller 
inte. Och vissa lev är bättre än andra. 
 
Hur mycket inflytande har kategorichefen på sin kategori som är en del av helheten i butik? För i 
slutändan så handlar ju konsumenten en varukorg, och inte enbart en endaste kategori. Så ser man 
till den slutgiltiga korgen som man köper eller ser man till sin egen kategori? 
Du har helt rätt. JA kategorichefen är helt ansvarig för att ta in och ut artiklar ur sin kategori, utifrån 
sortimentsstrategin. Och i den sortimentsstrategin, är så pass täckande och skall ju vara vägledande 
för sortimentet. Den skall ju vara ner på den nivån där man säger: i den här kategorin är det viktigt 
att vi erbjuder ”ekologiska varor”, eller att i vissa butiker erbjuda produkter från mellanöstern.  
 
I den här kategorin att i de butiker som befinner sig i ett sådant område har ett sortiment vänt mot 
mat från mellanöstern. Så pass specifik skall en sortimentsstrategi vara. Den går liksom från det stora 
ner till en vägledning per kategori. Och utifrån det är man ansvarig för sin kategori. Här igen, 
sortimentsstrategin har ju till syfte att prioritera rätt bland kategorier, men också att få kategorier att 
hänga ihop. 
 
Vilken roll spelar sortimentet i syfte att skapa konkurrensfördelar gentemot era konkurrenter? Du 
nämnde att sortimentet var en del bland pris, exponering, EMV etc. Hur stor roll spelar sortimentet 
genom att särskilja er från konkurrenter? 
Läge på butik. Läget är viktigt, trots en mobil konsument. Men efter det så är det ju en kombination 
av sortiment och pris. Den andra delen är andra former av service. 
 
Men jag tänker, konsumenten är väl ändå ganska mobil idag? Kan den inte ta sig? 
Nej det är viktigt. 
 
Du har ju varit inne lite på att ni inte erbjuder allt…? 
Vi kan ju inte erbjuda allt. Och det tror jag inte ens är av konsumentintresse heller. Konsumenten vill 
ju också ha det..om vi frågar konsumenten olika saker om hur nöjd man är med oss så handlar det 
om vi har ett brett urval av sortiment, om vi jobbar med priser, fräscha butiker, trevlig personal, 
korta kassaköer..men det är också att det skall vara enkelt och smidigt att handla. Tydlighet är också 
viktigt för konsument. Man vill inte känna sig begränsad. men det handlar ju ändå om att göra den 
här, att ha ett flertal val och sen beroende på hur viktig den kategorin är, hur starka varumärkena är 
så får man ha mer eller mindre varor. Men hela tiden måste man ju väga och hålla hög effektivitet 
gällande sortiment. 
 
Men det känns ändå som att man försöker jobba så att konsumenten ska kunna handla allt i 
butiken utan att behöva åka någon annanstans? 
 Ja på det sättet är det viktigt. Det var som vi gjorde när vi jobbade med Willys att faktiskt kunna 
handla färdigt. Där vi såg luckor, tex..man kunde inte köpa allt det där till fredagskvällen, att man 
behövde åka någon annanstans att köpa. Det är viktigt att kunna erbjuda hela veckans behov.  
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Hur viktigt är det att skräddarsy sortimentet mot lokala preferenser? 
Det är selektivt viktigt att anpassa sortimentet efter lokala preferenser. I vissa kategorier och vissa 
regioner så är det viktigt. Det gäller att få synpunkter från butiken. Och då har vi möjlighet att ha 
lokala sortiment. 
 
Och då är vi tillbaka till det igen att beroende på vilken position du har på marknaden så kommer du 
att få,..på hemköp får mer förfrågningar om lokal anpassning än Willys. Då är du tillbaka igen, i 
grunden så är det viktigt för Willys att ha bra priser etc..åker du till Hemköpsbutiken så har du en 
liten annan bild av vad du vill ha..men i båda fallen så kan det vara nödvändigt att ha en lokal 
anpassning. Det är butiken som kommer med förfrågning och vi (centralt) gör upp affärerna för att 
göra det möjligt för butikerna.  
 
Hur ser arbetet ut för de egna handlarna? 
En butiksägare som jobbar med oss i Hemköps organisation har en möjlighet att köpa själv. Men det 
är ju enklare om det fungerar centralt och ofta vet butikschefen att han behöver fundera mindre 
kring administration, logistik och sådana frågor. 
 
Förlorar ni skalfördelar när det kommer förfrågningar från enskilda butiker? 
Ja men det är inte nödvändigt att vi måste lägga det på ett centralt lager utan vi kan ändå göra 
uppgörelser med leverantörer som gör att vi har kontroll på främst priskontroll. Så det finns olika 
varianter. 
 
Hur viktigt är det att dela in produkter i kategorier? /Vilka för- och nackdelar finns med 
kategoristyrning? 
Vid kategoristyrning så tittar man på konsumtionsbeteende och shopperbeteende. Utifrån det ser på 
vilka varor som hänger samman och definierar kategorier. Risken är såklart att allteftersom tiden går 
förändras beteende – ,Mindre tid –tidsbesparande – inspiration!  Vi prioriterar Sortiment/Kategori 
efter följande kriterier: Fyra olika typer av kategori: Attraktion Profil Bas Komplement. Viktigt för vår 
viktigaste målgrupp? Är det en tillräckligt stor kategori? Finns det en tillväxt i kategorin? Kategorin 
ska helst göra en skillnad Ex. Mejeriavdelningen - stor – växer – kan jag göra det väsentligt 
annorlunda? 
 
Vilken roll spelar Egna Märkesvaror i ert sortiment? Vad krävs för att skapa ett framgångsrikt EMV 
koncept? 
EMV – spelar generellt en väldigt viktigt roll. I grunden – sortiment som vi bygger upp som inte 
konkurrenter kan sälja. Om man gör detta riktigt bra... Man kan vara en bidragande orsak till att man 
uppfattar sortimentet som attraktivt! Försäljnings/Marknadsfråga... Även inom inköp... Möjlighet att 
skifta – se till att ha bra inköpsvillkor... Tillför någonting i sortimentet... Starkt argument – ”till ett  
mycket lägre pris”  Tillför valfrihet samtidigt som man får bättre marginaler… Gynnsam konkurrens  
Willys/Hemköp  Garant...  Tvingades tidigare dela på varumärken . Lägre kostnader från att gå från 
ett varumärke till ett.. Sälja till större delar…  
 
Vad bygger er image? 
Sortiment, pris, tillgänglighet, service – alla spelar in... väga det mot affärsidén... Olika vikt beroende 
på ide’ ...   

8.2.2 Katarina Waak och Åsa Nyström, Axfood, 2011-03-01 
 
Berätta lite om dig själv, vad jobbar du med? 
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K: Jag jobbar ju som EMV inköpare. Vi har det uppdelat på olika kategorier så jag är ansvarig för pasta 
och ris, eller egentligen den kategorin som vi kallar för till maten (bulgur,couscous). Jag är även 
ansvarig för all världens mat vilket framförallt är mexikanskt och asiatiskt, och smaksättning (en 
ganska brokig kategori med kryddor,ketchup majonäs etc.). Så mitt ansvar är egentligen att se till att 
vi har kontrakt på våra artiklar som vi har, och lansera nya. I samarbete med kvalitetsavdelning och 
en designavdelning, så egentligen har jag framförallt ansvar för priset, men man är ändå ytterst 
ansvarig för sina produkter i affären i hur de smakar, vad de kostar osv. 
 
Men samarbetar du med kvalitetsavdelningen då?  
K: Man kan säga som det är upplagt idag så jobbar de på uppdrag av mig. Ex om jag säger att vi ska 
kvalitetstesta pasta då gör vi det. Men sen kan ju inte jag deras jobb så de sitter och skriver 
näringsvärde etc. så de kan bestämma om produkten är kvalitetsgodkänd eller inte. När vi sedan är 
klara med kvalité så går vi vidare till marknadsavdelningen och säger nu ska ni göra en design för den 
här artikeln (då kan vi säga att vi tycker den ska vara i en kartong medan de säger påse och då kan 
man ju diskutera) 
 
K: Så om det från kategoriavdelningarna kommer direktiv på att nya EMV behövs, så är det jag som 
kontaktar leverantörer, ser till att produkten kvalitetstestas, får en bra förpackning och att den till 
slut är på plats i butik.  
 
Å: Jag jobbar ju med två andra kategorichefer, vilka bestämmer vad som ska finnas i de olika 
kategorierna. De har inflytande över alla märken, både märkesvaror och EMV. Vi jobbar efter 
revideringar som gäller hela industrin och det är ju perioder då leverantörerna får visa nyheter, ändra 
priser etc. Så då tar vi beslut både om vilka märkesleverantörer som ska finnas, men egentligen också 
vilka EMV.  
 
K: Men lanseringar av EMV tar ofta väldigt lång tid. Vi sätter en affärsplan som vi pga. olika orsaker 
sällan håller. Men vi sitter på hösten och bestämmer vi ska sälja den och den och den.  
 
Å: Ja, och den ska vi ju egentligen följa. Sen sitter vi även med kampanjer, så då sitter vi ju med 
leverantörerna, och vi sitter och förhandlar med de olika kedjorna, hur mycket pengar vi vill ha 
osv..Kategorichefen bestämmer sortimentet och assisterande sitter mest med. Det är väl det.. 
 
Hur funkar arbetet med kampanjer? 
Å: När de kommer in med nyheter så presenterar de dessa och  presenterar också vad de ska ha för 
marknadsstöd. De kanske då behöver kampanjer som stöd. De sitter i kampanjförhandlingar på 
hösten inför kommande år. 
 
K: Egentligen går det väl till så att Willys respektive Hemköp, säger vi vill ha dessa kampanjer, kanske 
tre kampanjer på mjöl, fyra kampanjer på pasta, så utifrån det så går kategorichefen ut med en 
önskelista till leverantörerna, med var vi har tänkt ha kampanj på nästa år.  
 
K. Ibland kan det vara så att kedjorna vill ha väldigt många kampanjer, men det kan även vara 
tvärtom, att vissa leverantörer vill ha väldigt många kampanjer som vi kanske inte tycker eftersom 
kampanjer ofta kostar väldigt mycket pengar.  
 
Men det sker i samverkan med leverantören? 
K: Vi kallar det förhandlingar men jag vet inte riktigt..där måste vi ju sälja in vår marknadsplats till 
leverantören. 
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Å: Men det är ju förhandlingar, men de har ju liksom sitt mål, de ska ju ha in pengar. 
 
K: De har ju en budget för marknadsföring och då gäller det ju att snika åt sig så mycket av den som 
möjligt jämfört med ICA och Coop.  
 
Å: Om vi tar in en nyhet så vill vi ju gärna att det skall vara kampanj på den vara också. Tar vi in en 
nyhet så måste vi ta bort en annan vara. Det är inte bara att sätta nya produkter i hyllan. Det är ett 
ganska stort arbete med planogram etc..men på Willys så är det ju en in och en ut, och då kan det 
krävas marknadsstöd för de nyheterna. 
 
Vad är det som driver kategorichefen om vilket sortiment som skall finnas? 
Å: Både Willys och Hemköp har olika profiler på sortimentet, vilket man tar hänsyn till.  
 
K: Willys och Hemköp har olika profiler på olika sortiment. De har profil, attraktion och baskategori. 
Beroende på olika klassning på de profilerna, så har man olika syn på sortimentet.  I en baskategori så 
har man bara storsäljare, säljer du inte så åker du ut. I en attraktionskategori så handlar det mer om 
image för butiken, och då kanske du måste ha ett gäng artiklar som är lite speciella och kanske inte 
säljer jättemycket men de lyfter kategorin i butiken. Därför är det svårt att säga något generellt.  
 
K: Willys har ju ett smalare sortiment och där är det svårare att få in produkter som inte säljer. De 
jobbar ju med färre artiklar men väldigt hög försäljning på de artiklar som säljer. Där tror jag många 
leverantörer vill få in sina artiklar där. 
 
Å: Leverantörerna vill gärna ha sina produkter även på Willys, om de säljer till Hemköp så vill de även 
försöka få in på Willys. Vad jag tror, så prövas ofta produkterna på Hemköp först, för att se hur det 
går innan de tas in på Willys.   
 
K: Men i slutändan så vill man ju ha så hög försäljning som möjligt. Det är ju målet. Men sen kan man 
ju nå det målet på olika sätt beroende på vilken kategori det är. Det är svårt att göra en 
toalettpappershylla väldigt spännande men då kanske man jobbar mer med smaksättning eller 
världens mat, som syns mer. Arbetet med frukt och grönt är ju väldigt viktigt. 
 
Johan nämnde just det med frukt&grönt på Willys etc..att det är viktigt? 
K: Anledningen till att vi har fokus på frukt och grönt, kött och bröd på Willys är för att genom 
information från konsumentundersökningar om ”vad får dig att byta butik”? Då är det tex kött och 
bröd som kan påverka det. Hur specerihyllan är det egentligen inte så många som bryr sig om.  
 
Vad är det ni tror som driver utvecklingen av Axfoods Willys och Hemköp? Tittar man liksom så här 
ser trenderna ut, det här bryr sig konsumenten om? Eller försöker man vara mer ledande och 
drivande, vi tror det här kan vara något som inspirerar kunden?  
K: Det är en blandning mellan att följa konsumenten och att inspirera dem. Vi i Sverige är väl inte de 
som ligger allra längst fram alltid, man tittar givetvis på andra länder och vad som händer där. Men 
sen om man tittar på själva produkten. Är det något som är helt nytt som inte finns på den svenska 
marknaden så kräver det ju ofta en hel del kommunikation. Och därför blir det snarare 
leverantörerna som lägger massa pengar på tv reklam och tidningsreklam som lanserar denna typen 
av produkt för att man måste berätta för konsumenten om ”varför du ska äta det här”. Det blir ju ett 
slags samförstånd.  
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K: Vi har ibland hittat EMV produkter som vi tänker ”det här är säkert en jättebra produkt” men vi 
klarar inte av att lansera den, för den kommer att kräva att man berättar varför den är bra. Och vi har 
inte de resurserna.  
 
Å: EMV är det väl svårt att vara först med i Sverige, tror jag. Man skulle nog vilja att lansera fler 
produkter, men det är svårt. Då tror jag det är mer leverantören som driver utvecklingen. 
  
K: Men i vissa kategorier så jobbar vi ju ändå mer med utveckling.  Vi jobbar med ett projekt med 
fokus på Asien, där vi plockar hem produkter från länder som Thailand, Japan och China. Det är inte 
nya produkter på så sätt, men det är nytt på den svenska marknaden.  
 
Å: Som all ”världens mat”, när produkterna har testats, så plockas de ofta in i sortimentet. Det säljer 
så pass mycket, och då kan man plocka in det i sortimentet.  
 
K: Vi har en kategori som vi kallar för det globala sortimentet 
 
K: Vi har en kategori som heter det globala sortimentet som riktar sig till de som inte kommer från 
Sverige, invandrarkonsumenter som ska kunna hitta varumärken kända från Balkan, Polen eller 
Arabländer. Mycket av det säljer bra, och där har ju Willys varit ledande att ha kampanjer till 
Ramadan eller liknande.  
 
Där har ni lyssnat in målgruppen och mött på ett väldigt bra vis? 
Å: Vi har ju typiska konsumenter för Willys och Hemköp. Där familjen är i fokus på Willys, medan 
Hemköp mer riktar sig till mer medvetna konsumenter. Detta tar man ju hänsyn till när man sätter 
sortimentet.   
 
K: Ja, vi delar ju även in marknaden i segment. Willys kanske mer riktar sig mot familjer och även 
invandrare. Det gör kanske inte riktigt Hemköp.  
 
Å: Men sen jobbar vi även mot storstäder. Där lämnar vi utrymme för butikerna att ta in produkter 
själva, och det gäller då produkter som är lite mer unika.  
 
K: Där har vi i alla fall uppmärksammat att vi inte äter samma sak i Stockholm, Göteborg, Norrland. 
Det är inte tvunget att lansera en ny produkt överallt, utan det är bättre att lansera den där den har 
en hög försäljning. Där försöker vi då anpassa utbudet mot den lokala marknaden.  
 
K: Sen har vi ju hela eko trenden, där man lämnar plats i hyllan så att butikerna kan köpa in från 
gårdarna i närheten.  
 
Men hur stort inflytande har just varje butik? 
K: Jag skulle säga att Axfood styrs mer uppifrån och ner, än nerifrån och upp. Tidigare hade butiken 
bättre möjlighet att lägga upp egna artiklar, det har blivit svårare. Man måste gå via Axfood. Men det 
finns ju möjligheter för att ta in ett lokalt sortiment, men det måste fortfarande gå genom Axfood 
och bli godkänt.  
 
K: Men både Hemköp och Willys är ju uppdelade, de har regionchefer och representanter. Tanken är 
ju att information ska flöda åt båda hållen. Butikschefen har ju såklart bättre koll på vad som säljs i 
butiken jämfört med vad vi har. Vi kan titta på försäljningsstatistik.   
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K: Men vill en butik ta in en viss artikel, kan de höra av sig till säljledarna så kommer vi troligen ta in 
den produkten i butiken. Kanske inte om det bara är en butik, men annars så. Vi måste ha någon 
form av volym för att det ska vara värt det.  
 
Å: Kategoricheferna på Axfood tar ändå beslut i samråd med kedjorna. Om vi lägger fram förslag på 
nya planogram – så kan Hemköp säga att ” det här kommer inte att funka”. Vi lyssnar på dem.   
 
Vad är anledningen till att man byter ut Willys och Hemköps egna varumärke till Garant? 
K: Det var tungt att driva två varumärken. Det blir ganska så små volymer. Skulle man exempelvis 
trycka upp förpackningar, så kunde vi inte få de volymerna vi önskade (...) Det är ett kostnadstänk. 
Men det är också för att vi ska kunna arbeta mer med marknadsföring med en större budget, istället 
för att arbeta med två varumärken i kommunikationen.   
 
K: Det är heller inte alla leverantörer som ville jobba med oss, då vi hade två olika varumärken för att 
de tyckte det var jobbigt.  
 
K: Det är en kostnadssänkning. Sen kan vi jobba mer med marknadsföring på Garant. Vi har möjlighet 
att ha en större marknadsbudget, istället för att försöka kommunicera två olika märken. Dessutom 
kan vi sälja Garant på våra andra butiker också. Det har förenklat processerna.  
 
Å: Sen så blir Garant mycket mer som ett varumärke än bara ett EMV. Konsumenterna ser ju väldigt 
annorlunda på det. 
 
Vilka är för och nackdelarna med Garant?  
K: Willys var väldigt nervös för den här förändringen. Willys konsumenterna litade på Willys 
varumärke. Och det är klart att om vi nu byter ut Willys varumärke mot Garant, så vet vi inte hur 
konsumenten kommer att reagera.  
 
K: Vi försöker inte dölja att det är ett EMV, det är vi väldigt tydliga med. Även om jag förstår att 
konsumenten inte läser det finstilta. Samtidigt som jag förstår att man inte alltid kan läsa det finstilta.  
 
Men hur mycket EMV kan man ha på hyllan, var går balansen mellan EMV och andra varumärken?  
K: Där försöker vi göra Garant till ett varumärke bland andra varumärken, istället för ett ”me to”, där 
vi bara kopierar. Och på många sätt har det varit fokus där vi önskar utveckla produkterna. Bland 
annat så har vi en öppen diskussion på våran hemsida. På så sätt tror jag inte att det finns en gräns, 
det kan finnas lika mycket Garant produkter som märkesvaror. Men samtidigt behöver det alltid 
finnas en mångfald för att det ska vara intressant att handla i butik.  
 
K: Ändå ligger vi rätt lågt med andelen EMV till skillnad från England, där andelen kanske är uppåt 
40%. Många länder i Europa har mycket högre andel än vad vi har.  
 
K: Men det skiljer sig också mellan kategori och kategori, konserver har vi nästan bara EMV. 
Smaksättning har otroligt många artikelnummer, och där händer det så mycket, vilket gör att man 
inte ska börja ta bort varor därifrån. Stabila varugrupper skulle man i princip bara kunna ha EMV, jag 
säger inte att vi är på väg åt det hållet men rent principiellt. Där är det möjligt att ha en större andel 
EMV. Krossade tomater är krossade tomater. Medan i kategorier där det är mycket förändringar, 
eller där det snarare är en smakfråga ska man vara mer försiktig.  
 
K: Felix ketchup kan man aldrig ta bort. Däremot tror jag att vi har tagit bort en del varumärken från 
frysen. Den är väldigt begränsad och då tror ju vi att konsumenten föredrar att vi har flera olika 
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sorters grönsaker, istället för fyra olika broccoli från fyra olika leverantörer. Där har vi den platsen vi 
har. Då handlar det om att skapa ett bättre sortiment.  
 
K: Man ser också hur konsumenten svar genom att titta på försäljningssiffror. Om man tar bort en 
märkesvara, i detta fallet broccoli, hur ser försäljningen ut därefter? Ser vi då att försäljningen 
sjunker, så gör vi ju inte den förändringen.  
 
Å: Det är viktigt att ha kvar märkesvarorna, också för att konsumenten kan se prisskillnaden. Man är 
rädd för att ta bort märkesvaror.  
 
K: Men vi har ju ganska många kategorier där vi säljer mer av EMV.  
 
Hur viktigt tror ni att sortimentet är för att stå ut ur konkurrensen och hålla en bra position på 
marknaden?  
K: Det är jätteviktigt. Till och med Willys har ju börjat bygga om butikerna, från att tidigare bara varit 
pris pris pris. Det funkade ett tag. Det räcker inte att bara komma ifrån Willys med en billig kasse, då 
går man till Lidl.   
 
K: Konsumenten vill ha mer än bara billiga varor. 
 
Jämför ni er med de andra butikerna?  
Å: Varje eller varannan vecka så besöker vi de andra butikerna. Det är viktigt att hålla koll på och 
hänga med i hur andra butiker utvecklas, hur de jobbar med sina EMV märken med mera.  
 
K: Men vi har ju också begränsningar. ICA Maxi butikerna är dubbelt så stora som en Willys butik. Det 
är vårt ständiga problem,  vi får inte plats med allt som vi önskar på hyllan. Det finns många 
produkter som vi skulle vilja ta in.  
 
Men kan man åka till Willys utan att behöva åka till en annan affär också?  
K: Det är tanken att både Willys och Hemköp ska ha ”fullt sortiment”. Sen är ju inte Willys det fullt ut 
på samma sätt. Där kanske du inte kan hitta en specifik produkt. Men det är ju inte som att åka till 
Lidl, där du inte kan hitta allt du vill handla. Men Hemköp ska ju ha ett brett sortiment. 
 
 
Jag förstår att ICA Maxi kan ta in fler produkter, då de har en större yta, men vissa konsumenter får 
ju panik av att det är en så stor butik?  
K: Men då gäller det att hitta en gyllene medelväg där mellan att ha begränsad yta och fortfarande 
ett bra utbud. Vi kan aldrig få lika brett sortiment som ICA Maxi. Där får man hitta mixen mellan det 
som faktiskt säljer, och det som krävs för att skapa ett inspirerande sortiment. 
 
Men hur är man bra på allt, ni erbjuder ju ändå det mesta?  
K: Jag skulle vilja säga att man faller tillbaka på vissa kategorier. Man är inte bäst på allt, och då 
måste man välja de kategorierna som man tror är viktigast, och försöka vara bäst där. Och för Willys 
del handlar det både om pris och sortiment. Man ska vara billigare än Maxi butikerna, men man ska 
också ha ett fullgott sortiment. Sen så har ju Willys butikerna jobbat lite annorlunda. De har 
någonting som kallas för noga utvalt, som är premiumprodukter. Istället för att ha Lejonet och 
Björnen glassen som alla har så har inköpare åkt ner till Italien för att direktimportera glass därifrån. 
Detta har även gjorts bland pasta, kaffe, olivolja med mera. Så för att bredda så försöker man att inte 
ha exakt samma artiklar som Maxi har, utan istället försöker man skapa något unikt, någonting annat.    
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Växer trenden inom lokalproducerat och är det något ni har i ert sortiment? 
K: Just på specerier är det inte speciellt mycket lokalproducerade varor. Och just på lokalt, så är det 
något som kommer med initiativ från butik, att den här varan är något som vi vill ta in.  
 
Å. Sen så det här storstadssortimentet, där jobbar vi ju lite annorlunda (T märkta varor ?!??!)... 
Vinäger, fikon, lite annorlunda premium produkter. Allt det bestämmer butikerna själva vad de vill ta 
in.  
 
Å: Denna typen av produkter bestämmer butikerna själva vad dom vill ta in, när det gäller 
storstadssortimentet. Det är iushi, italienska produkter, det är nischade produkter. Konsumenten kan 
hitta produkter som är väldigt annorlunda, som anklever eller sniglar.  
 
Hur speglar sortimentet butikens image och varumärke?  
K: Sortimentet spelar en stor del av butikens image och varumärke, men även inredningen av 
butiken. Willys är ju rätt så basics, meden Hemköp har delidiskar med mera som ger en viss känsla.  
 
Å: Det ska inte vara som Lidl, men det ska inte vara som Maxi heller. Det ska vara enkelt att handla på 
Willys. Förut var det väldigt sterilt. Nu när Lidl har tagit över den där lagerlokalkänslan.  
 
K: Personalen är också viktig. 
 
K: Ombyggnationerna av Willys butiker kallas för Wilma, så först trodde man att butiken skulle byta 
namn. 
 
Hur ser butiken och sortimentet ut om 10 år? 
Å: affärssystem...  
 
K: Mer förslag på färdigrätter. Vi lägger mindre och mindre tid på matlagning, samtidigt som vi vill 
laga vår mat. Så där kan jag tänka mig att vi tvingas bli bättre för att om matkassarna tar över för 
mycket.  
 
Vi tycker att vår ägarstruktur är en fördel. Vill vi genomdriva en ide, då kan vi verkligen göra det fullt 
ut. Det går inte på ICA. Å andra sidan bestämmer nog våra butiksägare mer än vad vi tror.  
 
Tack! 
 

8.2.3 Frida Wellin, Axfood, 2011-03-02 
 

Kan Ni berätta lite om Er själv? Vad arbetar Ni med? 
Allting jag gör går ut på kommunikation. Dels så jobbar jag med kommunikation internt på Sortiment 
och Inköp som finns i Stockholm och Helsingborg, där totalt 180 personer arbetar.  Det är indelat i 
olika affärsområden. Så där jobbar jag internt med kommunikation med Mats Sjödal som min chef.  
 
Jag jobbar även mot våra kedjor, Willys, Hemköp etc. i ett sorts nätverk med deras kommunikatörer, 
där jag tar fram information som de behöver få. Informationen riktar sig till webben, alltså externt.  
Men även med intern kommunikation till Personaltidningen – alltså till medarbetarna i butik. Ofta 
handlar informationen om Garant. 
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På sajten Tyck om Garant. se jobbar jag med produktinformation, lite om Garant och har även en 
dialog med konsumenterna, direkt via webben. Vad de tycker om och vad de inte tycker om.  Man 
kan lämna kommentarer öppet via formulär, ge kommentarer på en specifik produkt eller mejla mig 
till Garantpostlådan. På det sättet kommunicerar vi med konsumenterna. Jag svarar sedan på allt 
som skrivs. Det är ett sätt att kommunicera med konsumenten och få feedback.  
 
Jobbar även mot Axfood AB- mot hela stabernas informationsavdelning.  
 
Sen så har det tillkommit vissa uppdrag under  vägen. Bland annat så har jag varit med och tagit fram 
vardagsmaten.se, vilket är en matplaneringstjänst som lanseras nu på måndag, i samarbete mellan 
Willys, Hemköp och Axfood. Det går ut på att barnfamiljer kan planera recept och inköpslistor för en 
fem veckors period. Råvarorna är baserat på våra kampanjer, flygblad, D blad, extraerbjudande. 
Genom att använda verktyget kommer även konsumenten att få extra erbjudanden. Det finns idag 
många liknande tjänster, såsom tasteline.se, men vad som är speciellt med denna är att den är 
kopplad till den butik där du faktiskt handlar, och till de kampanjer som bedrivs där.  
 
Till sist jobbar jag också med intranätet där basen för kommunikation för alla medarbetare sker.  
 
Kärnan i det som jag kommunicerar är ofta de nyheter som kommer inom Garant. Att svara på 
konsumenternas frågor, och kanske göra event för de som jobbar med Garant.  
 

 
Hur marknadsför Ni ert sortiment till konsument? Vad är styrkan i er marknadsföring? Vilka 
kanaler anser ni är viktigast? / Hur har den strategiska vikten av marknadsföring av sortiment 
förändrats de senaste åren? Hur ser Ni på utvecklingen?  
Idag tror jag att kommunikation allt mer går ut på höra vad andra tycker . De gamla sätten – reklam i 
TV och tidning är inte precis lika aktuella längre. Konsumenten tittar mycket på vad andra tycker. Vi 
kontaktar olika bloggare som fungerar som talespersoner vid nya produktlanseringar. Information 
sprids via vänner och nätverk idag. Man litar mer på vad kompisen säger eller tycker. Vi vill att andra 
ska säga vad vi önskar förmedla till konsument.  
 
Konsumenterna blir allt mer och mer medvetna... De frågar allt mer specifika frågor om produkter 
angående, tillsatser, e-medel, ursprung 
 
Förr var man mer lyhörd, nu försöker man styra tyckandet mer. Idag kan vi gå ut och säga ”Här har vi 
tre nya smaker”Visionen har styrt och ändrat lite. Garant såklart ett sätt att tillfredsställa behovet om 
miljötänket. 
 
Visionen styr utvecklingen allt mer. Det har skett en förändring. Tidigare lyssnade man mer på 
konsumenten. Om några konsumenter tycker att varan är dålig kanske man tog bort den från hyllan. 
Men detta gör man inte längre. Samtidigt är Garant Såklart är ett sätt att tillfredsställa konsumenten, 
där det finns många som  har efterfrågat produkter inom hygien och städartiklar. 
 
Hur påverkar marknadsföringen av sortimentet butikens (Willys/Hemköp) varumärke och 
image?(utifrån er synvinkel, hur vill ni uppfattas? )  
Jag tror att det är lite svårt... Garant kanske uppfattas av många som lite bättre och finare än Willys 
varumärke. Då kanske många tror att det är lite dyrare än det gamla Willys varumärket. Vi ska visa att 
det inte är någon prisskillnad genom skyltar.  Så på Willys är man orolig att folk ska sluta handla på 
Willys för att Garant uppfattas som för fint, vilket kan påverka imagen. Men förhoppningsvis 
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förstärker produkten imagen istället. Detta problem har inte Hemköp. Våra egna varumärken är bra 
och har bra kvalitet! Dessutom har de snygg design också vilket passar bra in på Hemköps image.  
 
Positivt bemötande från Prisextra etc. som inte har några egna varumärken sedan tidigare... 
 
Hur ser balansen ut mellan marknadsföring av era egna varumärken och andra varumärken? Vad 
har denna balans för effekt på butikens varumärke? 
Flygblad kan man titta, läsa och se, där är det mycket märkesleverantörer i dessa flygblad. Det står 
inte riktigt att vårat egna märke är lika bra, det framgår inte någonstans. Det är lite synd och det är 
det som är själva problemet. Folk vet inte att det är ett bra och till och med bättre varumärke, ibland 
vet inte ens personalen om det. Garant är verkligen ett bra varumärke. Garant testas verkligen noga, 
blindtestar utan att testpersonerna vet vad som är vilket. En produkt får inte bli Garant om den inte 
är lika bra eller bättre som märkesvarorna. 
 
Ica har ju lyckats bra med sina varor, I love Eco. Garant kanske man inte förstår att det är Hemköp. 
Ica har ju varumärket i ryggen.  
 
Det läggs mycket tid på att leverera attraktiva produkter och ändå ska det inte vara dyrare. Det är 
väldigt många som har kommenterat detta på webben trots allt. Oj va snygga! Det är vad man kan 
läsa på  bloggar, på nätet... Vi har ju bevakning på sociala medier, och där är det mycket positivt 
bemötande – ”vilka fina teförpackningar”. 
 
Är det viktigt att det är roligt att handla? 
Det är svårt att svara på det... Willys åker man ju till för att det är billigt, det är ju affärsidén. Det är 
klart att det finns flera konsumenter som tycker att det är viktigt att det ska vara roligt att handla, 
men trots allt åker man ju till Willys för att det är billigt.  
  
Är det svårt att vara bra på allt när det handlar om EMV, design, billigt, kommunikation? 
Det som man också kan få tillbaka är att ... ”Varför produceras den här?!?!” Holland Ungern... Vi 
offrar kanske närheten Sverige, för att få det billigaste billigaste! Man köper grejer från hela 
världen... Om nu detta är negativt?  
 
Märker man i forumen att man efterfrågar lokala produkter? 
Lokala preferenser... Man märker tydligt kring efterfrågan på lokala produkter.. Mejeri kommer det 
mycket frågor på... Varifrån kommer eran grädde? Vi får jättemycket sådana frågor. Man kan titta på 
statistik men inte få hel koll på vilka åldrar eller varifrån frågorna kommer. Det hade varit 
jätteintressant att veta. Men som sagt, man är olika intresserad av att få reda på ursprung från olika 
kategorier, Garant kött är också viktigt.  
 
Hur viktigt är det att skräddarsy marknadsföringen av sortiment mot lokala preferenser? Spelar 
geografin någon roll? Demografin? 
Man kan ju se hur försäljningen ser ut på olika varor. Och tittar vi på ekologiska varor, eller olika 
typer av gryn, quinoa så säljs de absolut mest i storstäderna. Tex. Norrland, har låg försäljning på 
dessa typer av produkter. Man kan ju då välja att jobba aktivt med att kommunicera dessa varor . 
Men å andra sidan kan man fråga sig hur viktigt det faktiskt är för försäljningen och man kanske ska 
ta bort vissa produkter  och istället sälja mer potatis? Det är inte alltid ide att försöka... men det är 
intressant hur det skiljer sig... Trender är mycket mer påtagliga i städerna, jag kan tänka mig att man 
är mer intresserad.  
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Vilka produktkategorier/produkter anser ni är bäst lämpade för att marknadsföra mervärde till 
konsument? (vad gör konsumenten glad och intresserad?) 
Vad gäller Garant så är Hemköp på något sätt lättare. Med ledord som matglädje kan de lättare ta 
emot nya slags produkter. Willys är lite svårare – ”vi gör som vi gör”.Willys väntar med att ta in nya 
produkter till fullo innan de vet att det fungerar. De är inte lika öppna för förändringar.  
 
Vilka har inflytande över sortimentet och marknadsföringen? 
Man har trade marketing material som alla butiker kan ta del av... Det innefattar skyltningar, 
prissättningar, lister, pallar, displayer med nya produkter med mera... Detta materialet kommer 
centralt ifrån. Sedan så har butikerna en mall, vilket utvecklas centralt och tillsammans med de olika 
kedjorna... De som är fria handlare gör ju lite som de vill. Deras målsättning är ju att tjäna pengar... 
De som är ägda av Axfood kanske inte bryr sig på samma sätt. 
 
Vi har försökt få ut grejer i butiker, massa olika paket. Men ibland hinns det inte med, grejerna 
hamnar i soptunnan istället. Nu har vi en egen säljkår för Garant som ska åka runt till butikerna för 
att se till att Garant ser ut som det ska se ut. Det är avgörande för Garant att varorna står på rätt 
plats på hyllan. Leverantörer, såsom Pågen, åker runt för att promota sina produkter och lägger om i 
hyllorna! De ställer sina produkter längst fram och kanske flyttar Garant längst bak i hyllan! 
 
Planogrammet ska ju styra hur butiken ska ställa upp allting, rader det ska stå på, hur många varor 
etc. Finns ju regler men varorna kan ju hamna fel... Säljer så mycket bättre om vi har varorna på bästa 
platsen... 
 
Hur arbetar man med att framställa sortimentet? Är det viktigt? 
Det är jätteviktigt... Bara det här som alla pratar om... Gavelexponering.... Säljs ju jättemycket... Den 
platsen vill ju alla hamna på! Jätteviktigt hur dom står... 
 
Man sambandsexponerar många produkter, produkter som hör samman. Ett klassiskt exempel är Tex 
Mex vilket är en av Willys storsäljare – mycket barnfamiljer. Där blandar man allt från såser, till 
tacoskal, riven ost... Men vill ju lägga till kött och sallad också! Det är ett sätt att öka försäljningen... 
 
Vem hittar på det?!  
Det kan man verkligen fundera på?! Willys har ju en försäljningskalender – bilder och tips på hur man 
kan ställa upp varorna!  
 
Vilket är syftet med de nya Willys butikerna?  
Syftet med de nya Willys butikerna är att det ska kännas trevligare att handla. Butiksmiljön är 
jätteviktig, belysning, allt. Man tänker idag på att det ska vara trevligare, exempelvis så är det första 
man ska mötas av är frukt och grönt, bröd... nybakt bröd... kanske en deli disk...  
 
Ekologiskt blandas med de andra produkterna.. vet inte...  
 
Däremot finns ju vissa mål... Willys 2011.. Frukt, Grönt, Bröd, Kött... Huvudfokus..Det är dessa 
planogrammen ska styra...  
 
Stort Tack! 

8.2.4 Andreas Fornell, Axfood, 2011-03-23 
 
Kan du berätta lite om dig själv och din roll på Willys 
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Jag heter Andreas Fornell och är butikschef. Jag är ansvarig ekonomiskt men också ansvarig för 
personalen. Detta är den femte Willys butiken som jag jobbar i.  
 
Att vara butikschef är ingen hjärnforskning. Inställning och attityd är det viktigaste. Vad som är viktigt 
att poängtera är att jag är anställd. Alltså har jag inget eget vinstintresse.  
 
Lite unik är denna butiken – väldigt hög omsättning på en väldigt liten yta. Därför är det väldigt 
viktigt att ständigt fylla på varor. 
 
Hur har den strategiska vikten av planering av sortiment förändrats de senaste åren? Hur ser Ni på 
utvecklingen?  
När vi startade Willys 00/01 bestod bassortimentet av 7500 artiklar, idag så är det 8500-10 000 
artiklar. Antalet artiklar har ökat och jag tror att ökningen kommer att fortsätta.   
 
Sortimentet består av tre typer av varor – marknadsledande (Felix, Heinz) – Fighting brands 
(eldorado) – premium sortiment (Garant och Willys) 
 
Vad vi äter förändras, innan åt vi bara vitt bröd, idag ökar fullkorn jättemycket. Linser och bönor ökar 
jättemycket, innan visste ingen vad bulgur var exempelvis. Om de här trenderna kommer jättemycket 
information uppifrån! 
 
Vi har det väldigt förspänt med direktiv uppifrån. Vi är bakbundna då vi inte kan ta in enskilda artiklar 
själva. Det är den stora skillnaden. Fördelen är att då säljaren erbjuder varor till ICA så måste den gå 
till varje enskild butik och fråga – vill ni ta in denna varan? Där har Axfood en fördel, - genom att 
erbjuda leverantören en ordentlig genomslagskraft, där dennes produkter finns i alla våra butiker om 
en vecka, kan vi i utbyte få rabatter. Detta kan inte ICA göra! 
 
Mina ansvariga i butik har löpande kontakt med säljledarna för att utbyta information. Det är då 
möjligt att ge förslag till säljledarna på varor vi önskar ta in, om en kund exempelvis har kommit med 
ett önskemål. Säljledarna tittar på om det är ekonomiskt försvarbart. Om det är det kan de kontakta 
inköp på Axfood. 
 
Negativt? 
Vi blir ju lite trögrullande...Om det kommer en bra artikel har jag inte mandat att ta in den 
produkten. Istället måste det förhandlas och tas beslut. 
 
Positvt? 
Men samtidigt, vi får ju bättre priser och bättre kostnadskontroll.   
 
Vi har revideringsfönster där vi kan ta in nya produkter. Nyheter lanseras fyra till tre gånger per år. 
 
Vi lutar oss på vår affärsidé... Vi har ständiga prisundersökningar på alla artiklar... Enskilda artiklar 
kanske inte alltid är billigast, men matkassen ska vara det. Att leverera det vi lovar innebär 
jättemycket trovärdighet till kund.  
 
Det finns inga planogram som är så små... 
 
Hur jobbar ni med att exponera varorna, exempelvis på gavlarna? 
Alla artiklar har en kodning där olika typer av varor placeras och hanteras olika. 
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A vara, sälja mycket och exponeras 
B vara, ska finnas på hyllan 
C vara, välja att ta in själv 
 
De varor vi har på flygbladen lyfter vi fram! Hur vi bygger upp sortimentet utgår ifrån det.  
 
Det är väldigt försäljningsorienterat! Vi har kontakt med övriga Willys butiker i regionen och lyssnar 
på framgångskoncept gällande olika exponering av varor.  
 
Vi har börjat jobba med jättemycket.. vi har inte värden såsom delikatesser.. 
Bake off har vi börjat  med... Men då har våra konkurrenter ett bageri..  
 
Varenda gavel och varenda torg byts ut en gång i veckan... Om det ser likadant ut alltid blir det 
tråkigt.. Under ett och ett halvt år kan man säga att vi har byggt om hela butiken...  
 
3-5 år.. då har man en peak...  
 
Räcker det att vara billig?  
Det räcker inte längre att vara den billigaste. När vi startade Willys var vi den billigaste, med 25% 
lägre priser än konkurrenterna. Det räckte då. Då städade vi inte och la ingen fokus på kunden. 
 
Idag måste vi vara städa, fräscha butiker är ett måste och personalen måste vara topp! Det är vårt 
fokus 2011.  
 
Idag är butikerna nästan identiska med varandra. Man måste skapa ett extra värde. Alla har ju allt. 
Visst, vi är 6,5% billigare än konkurrenterna på matkassen. Men spelar det någon roll om kunden 
måste åka ända hit för att handla, och på vägen kör förbi en ICA Maxi butik? Vår målgrupp och den 
kund vi helst vill se i butik, en förälder med tre barn, tycker inte att det är glasklart att faktiskt åka 
ända hit. Då måste vi addera ännu ett värde. Där satsar vi nu på bra kundbemötande.  
 
Vi skickar alla 5000 medarbetare på utbildning och alla får en individuell handlingsplan som vi följer 
upp i butik. Vi försöker skapa en samsyn, vad är bra kundbemötande på Willys? Det kan handla om 
kunskap, eller att man lär sig att ta kontakt med någon som har rätt kunskap. Framförallt vill vi 
synliggöra kunden, vi är här för kunden och inte för att fylla på varor. Det kan vara kunskap eller 
service. 
 
Är det Netto och Lidl som går in att ta er plats och ni flyttar er till en annan plats på marknaden?  
Netto och LIDL är absolut konkurrenter till oss, det är lite samma kund vi slåss om. Men vi har olika 
koncept. Netto och Lidl är de absolut billigaste billigaste, men sen så erbjuder de inte allt, de har 
betydligt färre artiklar. Lite elakt sagt är de som parasiter. Det finns inte en enda Lidl butik som ligger 
ute på vischan. De lägger sig nära en Willys butik och kunden kan då handla 12 av 25 varor på Lidl för 
att sedan fullfölja köpet på Willys. De lägger sig strategiskt rätt. Men de blir också allt duktigare på 
att anpassa sitt sortiment och butiker. Innan var det bara tyska produkter, nu har de exempelvis tagit 
in Felix och jag har hört att de har bake off. De investerar 2,2 miljarder utan att tjäna en enda krona 
och någonstans vill ju de också börja tjäna pengar.  
 
Har Willys ett brett sortiment?  
Det beror sig på hur du ser på det. Vi har ju ett jättebrett sortiment om du jämför med Lidl. Men 
jämfört med COOP forum eller ICA Maxi så har de kanske 5000 mer artiklar än vad vi har. Och skulle 
du addera på specialen också, som vi inte har alls så har de kanske 20 000 fler artiklar. Men däremot 
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så jobbar ju vi enormt mycket med att ta bort svansar. De produkter som inte tillför någonting ska 
heller inte finnas kvar. Vi har någonting vi kallar för rankinglista, som jag kan skriva ut varje dag och 
jämföra försäljningssiffror. Vad sålde vi ingenting av? Och det är klart, om jag kör dessa rankinglistor 
kontinuerligt kan jag komma fram till att vi inte har sålt någonting av dessa fyra artiklar senaste 
veckan.  
 
De varor som då inte tillför någonting kan jag kommunicera till säljledningen. Då hugger de av 
svansarna. Sedan adderar vi på värde. 
 
Senaste kundundersökningen som vi gjorde i höstas tog vi till oss att skulle man ha det där lilla extra, 
så gick man gärna till ICA Maxi... för det fanns inte på WILLYS. Men skulle man ha mer basmat så gick 
man till Willys, för att det var billigt. Och det är klart att om vi har bestämt att vi ska ligga på 8500 
artiklar prick, då har vi inte råd att ha artiklar som inte säljer. Vi kanske rent av får slänga artiklar och 
ta en kostnad på det. Då kapar vi dem svansarna och adderar sedan på ett värde. Vi ser en trend och 
då kan vi istället ta in mer av den varan eller en annan.   
 
Det är då säljledare tillsammans med sortiment inköp som styr detta.  
 
Kundundersökningen gör kedjan... 
 
Hur styrs utvecklingen av sortiment? Från dessa kundundersökningar och trender, eller på initiativ 
från er?  
Det vågar jag inte svara på... Men jag kan tänka mig att vi hela tiden ska säkerställa att vi har varor 
som möter kostnads och priskraven. Kan inte vi sälja en finare leverpastej till det priset vi vill, så är 
det nog tveksamt om har kvar den i sortimentet. Vi tar inte in produkter som inte kan hålla ett 
konkurrensmässigt pris. Hela Willys är uppbyggt på volym och sedan så jobbar vi med extremt små 
marginaler. Hade vi lämnat 5% rakt över, så hade vi inte tjänat några pengar alls.  
 
Man arbetar med kategoristyrning, tycker du att det är ett bra sätt att jobba på? Just det att arbeta 
med kategorier som enligt konsumenten hänger samman? 
Man kan ju säga att de senaste 10 åren så har det förändrats hur produkten kommer till hyllan. 
Tidigare så hade vi plockhjälp från leverantörerna. Varje vecka beslöts hur mycket man skulle köpa in 
till nästa vecka, och så beställde man det, det var inte på auto som idag. Sedan hjälpte 
leverantörerna till som plockhjälp i butik. Som mest hade vi 115 leverantörer i veckan, som kom och 
fyllde på varor. Då hade vi inte så stor EMV andel. Sen så valde man att ta över det här plocket själv, 
tidigare la vi mycket tid på att sortera, ifall vi fick blandade pallar från grossisten, fick vi först sortera 
dom så att Felix hade sin pall klar för att plocka ut i butik. 
 
Sen tog vi över hela den biten själva. Då var det många som fick byta sida eller arbetsplats. Då tog vi 
över den biten själva, då vi såg att det låg ett mervärde i det. Helt plötsligt blev det ju våra varor, 
tidigare var det Felix varor eller Findus varor. I samband med detta så hade nästintill varje leverantör 
sin hylla, nu generaliserar jag lite. Men när vi då tog över, så började vi fundera kring kategorier och 
vilka produkter som faktiskt hänger samman. Vi såg ett mervärde i det. Har vi tacos nära frukt och 
grönt, så behöver man många andra produkter. Sedan så är det ju framförallt lättare och smidigare 
för kunden. 
 
Det är ju inte jätteroligt att handla mat, det är i alla fall inte så många som tycker det. 
 
Kunden vill att det ska vara enkelt och smidigt att handla, och de här kategorierna gör att det blir just 
enkelt och smidigt.  
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Sen kan man addera på detta att planogrammen kommer in. De visar vilka produkter som ska tillhöra 
vilken kategori. Det är ett jättebra verktyg. 
 
Vilka produkter är extra viktiga för att lyfta fram WILLYS? 
Bröd, kött, frukt och grönt. 
 
Hänger det samman med er slogan? 
Nej inte riktigt. Är du känd för att ha en bra frukt och grönt avdelning, så väljer man ofta den butiken. 
Är man känd för att ha en dålig frukt och grönt, är det ett enkelt val att välja bort. Känd för att ha bra 
kött, kan man välja. Men de tre områdena är basen i all handel. Frukt, grönt, kött och bröd ska 
nästan alla äta, även om det är modernt att inte äta bröd idag. De tre områdena är de absolut 
viktigaste för mig.  
 
Vilken roll spelar EMV idag för sortimentet och för er butiks image?  
Min roll som butikschef är ju en övergripande roll. Jag ser alla varor som jätteviktiga, men det vi 
tjänar pengar på och kommer att tjäna pengar på är ju våra egna märkesvaror. EMV är direkt 
avgörande för hur bra det ska gå i framtiden. Vi har ju ett mål på EMV på 25% och där lanseras ju 
hela tiden nya artiklar. 
 
Det jag tycker är så fascinerande är hur konsumenten väljer att betala för ett märke. Tar vi Mamma 
Scans köttbullar, eller Felix ketchup, så är det exakt samma konsistens, smak, doft på Garant. Ibland 
är det ju till och med så att huvudkonkurrenten, det vill säga den som är marknadsledande faktiskt 
producerar våra EMV varor, bara för att hålla produktionen igång. Vi har ju tagit en stor andel här.  
 
Är det en gynnsam konkurrens?  
Konkurrens är jättebra, det föder utveckling. Hade du frågat en märkesleverantör hade de tyckt att 
jag varit vansinnig.  
 
Nu känns det spontant som att vissa leverantörer börjar få idétorka, Marabou till exempel. Man 
kommer med nya smaker såsom mango, det blir sådana här dagssländor, satsar jättemycket på 
marknadsföring och sen så flyger de upp i luften och dör.  
 
Det är ju det som blir lite, man urholkar. Om inte EMV hade funnits och heller inte någon annan 
konkurrens, så hade de aldrig behövt ta fram nyheter.  
 
Det som kanske leverantörerna tycker är det jobbiga är att de står för utvecklingen, så kopierar vi 
resultaten.  
 
Men det är 19 veckors test på en EMV . Men håller de inte samma smak doft konsistens och 
utseende, som märkesledande vara så lanseras inte den Garant varan. Vi har ju till och med pengarna 
tillbaka garanti, så mycket tror vi på dessa artiklar. 
 
Olika infallsvinklar 
Jag utgår ju från min värld och sitter du på inköp så utgår de från sin.  
 
Men man kan ju säga att min största roll som butikschef är ju driften i butik och det här med 
sortiment styrs ju väldigt mycket centralt.  
 
Vision, hur ser sortimentet ut om 10 år?  
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Jag tror att vi har fler artiklar inom en 10 års period, vi har 12000 artiklar istället får 8500. Men jag 
tror inte att vi kommer ha mycket mer än så. Det här försprånget som ICA Maxi har... det kommer vi 
inte att jaga. Vi står för olika värden. Däremot tror jag att vi kommer att närma oss varandra. Det 
skulle inte förvåna mig om vi har öppet dygnet runt. Det handlar hela tiden om att slåss om 
kunderna, och det är så tuff konkurrens.  
 
Skulle vi köra med full kapacitet i alla livsmedelsbutiker i hela Sverige, skulle vi kunna tillgodose om 
det var 10 gånger Sveriges befolkning, jag kommer inte ihåg exakt, men långt över befolkningen.  
 
Nu har det kommit till så många butiker, att det är många butiker som går halvbra. Vi har inte råd att 
ha butiker som går halvbra. Det kostar mycket att slänga varor, energin kostar mycket. Så att när vi 
etablerar nya butiker så är det väldigt viktigt att vi inte kannabaliserar på varandra.  
 
Vad händer om vi öppnar en ny butik i Gastelyckan, med butiken här eller i Staffanstorp? Då kanske 
vi bara flyttar marknadsandelarna. 
 
Det är väl det som vi har insett, och nu 2011 så satsar vi mycket på kunden. Tidigare var det lite väl 
mycket industriellt. Det kom hundra pall här varje dag till butiken. Och de ska ut i hyllorna. 
Någonstans där emellan så får man inte glömma kunderna, vi jobbar med ett serviceyrke.  
  
Stort Tack!  
 

8.2.5 Magnus Jönsson, Axfood, 2011-04-29 
 
Hur ser beslutsfattandet/inflytandet ut i din butik gällande sortimentsplanering? Vilka beslut tas 
centralt och vilka tas i butik? 
Det är ju så att i och med att min Hemköpsbutik är Stockholmsägd som det kallas så har jag inget 
inflytande över sortimentet. Men har vi lokala leverantörer så kan vi skicka upp dem till Stockholm så 
de kommer i i systemet. Men annars har vi inget inflytande nej. 
 
Är det standard för alla Hemköpsbutiker? Eller finns det butiker som har inflytande över 
sortimentet? 
Vi är ca 150 Hemköpsbutiker och cirka 50% är Stockholmsägda och vi har inget inflytande, och resten 
är handlarägda där köpmannen själv äger butiken och sitt sortiment. De kan själva bestämma vad de 
vill ha i sitt sortiment. 
 
Har du någon insyn i vad som är utgångspunkten när ni utvecklar sortimentet, vad som är 
drivfaktorn till utveckling? 
Det är dels försäljning och nyheter från leverantören, samt marginaler på produkterna. Men 
framförallt är det försäljning och leverantörer som är utgångspunkten. 
 
Har Hemköpsbutikerna fokus på vissa kategorier eller fokuserar man på hela sortimentet?  
Just när det gäller sortimentet så är det klart att det är fokus på allt, men vi inom Hemköp duktiga på 
färskvaror och då lyfter vi fram det givetvis. Färskvaror, delikatesser, kött samt frukt&grönt är våra 
bästa kategorier 
 
Varför just dessa kategorier? 
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Det är så pass stor konkurrens idag och alla kedjor har mer eller mindre likt sortiment, och nu har 
lågprisbutikerna kommit in också.  Då måste vi vara duktiga på någonting och då är delikatesser och 
färskvaror en stor del av sortimentet som vi fokuserar på. 
 
Har valet att lyfta fram dessa kategorier något att göra med vilka kunder ni har i butik också? 
Absolut, givetvis. ?? funkar kanske inte överallt, men man måste testa för att se givetvis. Delikatess är 
fokus i mer eller mindre alla våra butiker. 
 
Hur arbetar man specifikt med sortimentet i butik för att lyfta fram det?  
Det är klart att man lyfter fram sortimentet. Ofta så är det ju från hyllan som varorna säljer och då 
gäller det att ha rätt varor i hyllan. Ska du ha ballerinakex så går du till kexhyllan, så då gäller det att 
det står rätt varor och mix av varor på rätt plats i butiken. 
 
Vad är målet med det sortiment som Hemköp erbjuder? 
Vårt mål är att tillfredsställa våra kunder så att de väljer oss, ett brett sortiment helt enkelt och att vi 
är prisvärda. Det är det absolut viktigaste. 
 
Finns det någon tydlig skillnad mellan en Hemköpbutik och en Icabutik? 
Nej, alla kedjor är mer eller mindre lika idag, utan det är priset och om du har något speciellt att 
erbjuda konsumenten så som delikatess eller ICA som har mycket med maxikök och sådant som gör 
att du sticker ut. För annars så är sortimentet i Icabutikerna, Hemköp och Coop relativt lika. 
 

 

 

 
 
  

 

 

 

 


