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Titel:  Hur gör Stig egentligen? � En beskrivning av marknadsföring ur ett 

 ICA Nära perspektiv  
 
Problem: De minsta butiksformerna inom ICA är ICA Nära, vars syfte är att vara 

lättillgängliga nära konsumentens bostad. ICA Närabutiker 
marknadsförs genom centralt samt lokalt styrd marknadsföring. 
Författarna har sedan tidigare ingen kunskap om den lokalt styrda 
marknadsföringen och skall därför via ett antal frågeställningar, som 
grundar sig i den teoretiska referensramen, skildra denna.  

 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva två ICA Närabutikers 

marknadsföringsarbete samt om, och i så fall på vilket sätt, arbetet 
skiljer sig mellan de två butikerna. 

  
Metod: Författarna har använt sig av en kvalitativ insamlingsmetod i form av 

personliga intervjuer i sin undersökning av två ICA Närabutiker i 
Västerås. Den teoretiska referensramen uppsatsen bygger på är 
marknadsföring av mindre företag, konkurrensmedelsynsättet och 
relationsmarknadsföring. Utifrån denna referensram har 
intervjufrågorna utformats och den insamlade primärdatan sedan 
analyserats.  

 
Slutsats: I slutsatsen framkom tydligt att de båda butikerna till stor del använder 

sig av marknadsföring såsom beskrivs i teorin att mindre företag och 
mindre återförsäljare bör göra. Således använder de sig av 
konkurrensmedelsynsättet och relationsmarknadsföring. Författarna 
identifierade ett antal skillnader där de två butikerna arbetar på olika 
sätt med sin marknadsföring. De frågeställningar som framkom i 
problemformuleringen besvarades i slutsatsen.  
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Problem: The smallest form of stores within ICA is ICA Nära, whose purpose is 
to be easily accessible near the consumer�s residence. The ICA Nära 
stores are marketed through central and local marketing. The authors 
have no previous knowledge of this local marketing and shall via a 
number of questions, with base in the theoretical frame of reference, 
describe this topic.      

 
Purpose: The purpose of this thesis is to describe the marketing efforts of two 

ICA Nära stores. Furthermore, we wish to describe if, and in that case 
how, the marketing efforts of these two stores differs from each other. 

 
Method: In their examination of two ICA Nära stores in Västerås, the authors 

have used a qualitative method of collection in the form of personal 
interviews.  The theoretical frame of reference which the thesis is 
based upon is Small business marketing, The marketing mix and 
Relationship marketing. The questions for the interviews and the 
analysis of the primary data have been based on this frame of 
reference. 

 
Conclusion: In the conclusion it became clear that both the stores to a large extent 

use marketing as it is described in the theory about marketing of small 
businesses and small retailers. Thus they use both the marketing mix 
and relationship marketing. The authors identified a number of 
divergences in the way the both stores work with their marketing. The 
questions described in the formulation of the problem were answered 
in the conclusion. 

 
Keywords: Marketing, small business, small retailers, the marketing mix, 

relationship marketing, ICA. 
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1 Inledning 
 

I detta inledande kapitel presenteras problembakgrunden för denna uppsats där vi 
börjar med att introducera läsaren i vad marknadsföring i stort handlar om, 
dagligvaruhandeln och ICA: s marknadsföringsinsatser. Efter det följer 
problemformuleringen där problemet presenteras för läsaren. Vidare redogörs 
uppsatsens syfte, de avgränsningar som gjorts samt målgrupp och disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 
Marknadsföring är så mycket mer än bara försäljning av produkter. Enligt Feurst 
(1993) handlar det idag om konsumentanpassning och konkurrens vilket är angeläget 
för företaget i deras önskan om att överleva. Långsiktiga kundrelationer och 
kommunikation är bland de viktigaste konkurrensmedlen och det handlar om att agera 
smidigt i nätverk och uppfatta marknader som relationer. Det viktiga med 
marknadsföringen är att finna de behov och önskemål som finns på marknaden vilka 
kan passa företagets resurser och kvalifikationer. Marknadsföringen skall sedan 
tillämpas på det mest effektiva förfaringssättet för att nå företagets mål. Vi är alla 
delaktiga, som säljare och köpare av varor och tjänster. (Feurst, 1993) 
 
Inom segmentet detaljhandel finner vi dagligvaruhandeln. Dit räknas 
livsmedelsbutikerna, vilket är den del av handeln som säljer varor vilka ofta används i 
hemmet såsom mjölk, hushållspapper, potatis etcetera. (Nordfält, 2004) Knappast 
någon kan väl ha undgått att notera att ICA är en kedja i dagligvaruhandeln som 
fokuserar mycket på marknadsföring mot potentiella och redan befintliga 
konsumenter. Ett av marknadsföringens viktigare syften är att skapa långsiktiga 
kundrelationer och det är genom förmågan att öka kundnyttan som företag kan få 
konkurrensövertag. Konsumentorienterade strategier och marknadsföringsinsatser är 
ett måste för att företag idag skall kunna överleva på marknaden. 
 
ICA: s marknadsföring har två inriktningar. Den ena är central och gemensam för hela 
ICA koncernen, den andra är inriktad på den enskilda butikens marknadsföring. 
(Wisell & Fahlin, 2007) ICA: s centrala marknadsföring sker bland annat via TV-
reklam, tidningen Buffé och webbplatsen. I och med att alla butiker har samma 
varumärke når marknadsföringen lättare ut till konsumenterna. Enskilda handlare 
marknadsför bland annat lokala specialerbjudanden genom egna annonser och 
flygblad. Reklamen visar de produkter som säljs till specialpriser men även de typer 
av service som butikerna kan ge. (Practica-butiken i praktiken, u.å.)  
 
Konsumenternas köpbeteende har utvecklas och tagit nya vägar under det sista 
årtiondet. Detta nya beteende grundar sig i en förändrad konkurrenssituation på 
marknaden. En stor frammarsch i etableringen av så kallade alternativa inköpsställen 
har bevittnats de senaste åren. Med detta menar författarna till exempel de stora 
köpcentrumen utanför stadskärnan som har vuxit fram i stor skala samt de 
bensinstationer som börjat sälja dagligvaror. (Choe et al., 1997) Sektorn med mindre 
företag har därför de sista åren plågats av misslyckanden och låga prestationsnivåer 
enligt Jocumsen (2004). Detta har som tidigare nämnts sitt ursprung i ökat 
konkurrenstryck från alternativa inköpsställen men också från snabb teknologisk 
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utveckling, flyktiga marknader och spirande regleringar. (Jocumsen, 2004) Att de 
mindre ICA-butikerna fått större konkurrens om konsumenterna kommer därför inte 
som någon överraskning sett till det ovan skrivna.   
 
ICA: s minsta butiksform är ICA Nära. En ICA Nära butik ska vara lättillgänglig, 
nära konsumentens bostad eller arbete och ha ett utbud med anpassat sortiment. Dessa 
butiker ska finnas nära konsumenten för att få en mer personlig kontakt och syftet är 
att få konsumenten att göra sina dagliga matinköp i butiken. (ICA: s Intranät, 2008) 
 

1.2 Problemformulering 
Som vi kan läsa i problembakgrunden marknadsför sig ICA-butikerna genom centralt 
styrda samt lokala förfaringssätt. Hur dessa förfaringssätt ser ut för de enskilda 
butiksägarna är det ingen av oss författare som idag vet, därav har intresset väckts för 
att undersöka hur ICA Närabutiker marknadsför sig genom egna val av 
marknadsföringsinsatser med utgångspunkt i marknadsföring av mindre företag och 
mindre återförsäljare, konkurrensmedelsynsättet och relationsmarknadsföring.  
 
Ett antal frågeställningar har framkommit under arbetet med denna uppsats. Dessa 
frågeställningar, som synes nedan, utgör grunden till vårt syfte.  
 

1. Vad använder ICA Närabutikerna sig av för marknadsföringsinsatser?  
2. Hur använder sig butiksägarna av relationer för att behålla befintliga kunder? 
3. Hur pass insatta är butiksägarna i sin butiks marknadsföring? 
4. Hur märker butiksägarna av förändringarna i konkurrensen? 
5. Finns det skillnader mellan två olika ICA Närabutiker i deras 

marknadsföringsinsatser och i sådant fall, hur ter dem sig? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva två ICA Närabutikers marknadsföringsarbete 
samt om, och i så fall på vilket sätt, arbetet skiljer sig mellan de två butikerna. 
 

1.4 Avgränsning 
Författarna kommer att fokusera på ICA Närabutiker och deras marknadsföring. En 
andra avgränsning innebär att studien kommer att fokusera på den lokalt styrda 
marknadsföringen. Uppsatsen avgränsas även till att utgå från de traditionella fyra    
P: na, relationsmarknadsföring och marknadsföring av mindre företag och mindre 
återförsäljare. Författarna kommer att se problemet utifrån ett företagsperspektiv, med 
det menas att problemet undersöks genom butikernas betraktelsesätt.  
 

1.5 Målgrupp 
Målgruppen för denna uppsats är generellt ICA Närabutiker men speciellt ICA 
Närabutikerna i Skallberget och Pettersberg. 
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1.6 Disposition 
I kapitel två framläggs teorier som ligger till grund för uppsatsen, vilket kan sägas 
bestå av fyra huvudområden. Den teoretiska referensramen inleds med att 
marknadsföring av mindre företag och mindre återförsäljare förklaras. För att 
tydliggöra de två största komponenterna som ingår i marknadsföring av mindre 
företag och återförsäljare återföljs detta delkapitel först av konkurrensmedelsynsättet, 
där innehållet i de fyra P: na förklaras. Sist i den teoretiska referensramen återfinns en 
förklaring av den andra komponenten, relationsmarknadsföring, där grunderna för 
densamma presenteras.  
 
Efter den teoretiska referensramen följer metodkapitlet. Här redovisas metodvalet, 
datainsamling innehållande sekundär- och primärkällor, urval av företag och 
respondenter, utformning av intervjufrågor, genomförandet av intervjuer, bearbetning 
av data, tillvägagångssätt för analys, kritiska aspekter och validitet. För att läsaren 
enklare skall förstå metoden, återfinns metodkapitlet efter den teoretiska 
referensramen. Detta då författarna anser att teorin leder in läsaren i ämnet, vilket 
motiverar metoden. Vidare anser författarna att det är korrekt att beskriva arbetet med 
uppsatsens framkomst i dess kronologiska ordning. 
 
I nästföljande kapitel, empiri, presenteras den primärdata som författarna har samlat 
in genom intervjuer med de två respondenterna. Först presenteras ICA genom en 
företagsbakgrund för att ge läsaren förståelse om vad ICA i grova drag står för och 
vad de gör. Därefter följer primärdatan från intervjun med Max Forsgren, butiksägare 
av ICA Nära Steens, Skallberget. Sist i kapitlet presenteras primärdatan från intervjun 
med Musa Özer, butiksägare av ICA Nära Pettersberg. Kapitlet är uppbyggt med 
samma rubriker som den teoretiska referensramen för att tydligt visa empirins 
koppling till denna.  
 
I analyskapitlet kopplas empirin samman med den teoretiska referensramen. Först 
analyseras datan från intervjun med Max Forsgren och efter det datan från intervjun 
med Musa Özer. Båda dessa presenteras var för sig i inomfallsanalysen. Efter det 
följer en mellanfallsanalys, där svaren från de båda butiksägarna analyseras mot 
varandra för att eventuella likheter och skillnader skall kunna skönjas. Även här 
används samma rubriker som i den teoretiska referensramen, för att det skall vara 
enkelt för läsaren att se kopplingen mellan de olika kapitlen.  
 
Som sista kapitel i uppsatsen återfinns slutsatsen. Här kopplas materialet som 
framkommit under analysen till uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Frågeställningarna besvaras och en diskussion förs om huruvida uppsatsen uppfyllt 
sitt syfte. 
 
Sist i uppsatsen finns källförteckningen. Som bilagor återfinns brevet som skickades 
till respondenterna samt intervjufrågorna. 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

2 Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen presenteras läsaren först till ämnet genom att 
marknadsföring av mindre företag och mindre återförsäljare redovisas. Därefter 
definieras traditionell marknadsföring genom konkurrensmedelsynsättet, vilket även 
kallas för de fyra P: na. Sist i den teoretiska referensramen redovisas 
relationsmarknadsföring och dess grunder.  

 

2.1 Marknadsföring av mindre företag 
Needle (2001) skriver att små företag kan ses som att de fyller det gap vilket större 
företag lämnar efter sig genom att de små företagen kan erbjuda specialiserade 
produkter eller personligare service. Mindre företag är mer flexibla och innovativa än 
de större företagen och av dessa möjligheter kan de dra nytta och lättare ta 
marknadsandelar. (Needle, 2001) I Marketing Week (2005) står det att mindre företag 
är mer positiva till att använda sig av marknadsföring än vad stora företag är. De stora 
företagen tycks tro att de kan förlita sig på sin storlek för att nå framgång. De mindre 
företagen har högst sannolikhet att överväga grundläggande marknadsföring för att nå 
framgång. Vidare är de mest benägna att investera i marknadsföring. (Marketing 
Week, 2005) Oavsett om budgeten är stor eller liten är succé inte garanterad enligt 
Siegel (1998). Det som behövs är grundlig planering med smart, kreativt tänkande för 
att möta konkurrensen. Storleken på marknadsföringsbudgeten är således inte en 
indikation på om företaget kommer att vara framgångsrikt på marknaden eller inte. 
Mindre företag med begränsade resurser kan konkurrera genom att tänka smartare, 
vara mer rådiga och att nå ut till marknaden snabbare än konkurrenterna. (Siegel, 
1998) Genomförda undersökningar visar att majoriteten av innovationer sker inom 
sektorn för mindre företag. (Blankson, 2006)  
 
Jocumsen (2004) menar att beslutsfattare inom mindre företag anser att de agerar 
högst rationellt och på objektiva sätt. Vidare använder de sig till viss del av enkla 
analytiska redskap och går till stor del på intuition och magkänsla. Dessutom förlitar 
de sig mycket på tidigare kunskap de fått genom andra beslut och förlitar sig till 
väldigt liten del på interna råd. Sist men inte minst drar beslutsfattarna hellre nytta av 
råd från affärsbekanta än från utomstående professionella. (Jocumsen, 2004) 
Mindre företags avsikter involverar informella och oplanerade aktiviteter som litar till 
intuition och energi från en individ, normalt beslutsfattaren, för att någonting skall 
hända enligt Blankson (2006). Nedan följer en definition av mindre företag där de 
olika beslutsområdena syns tydligt. 
 
��a business in which one or two persons are required to make all the critical 
management decisions such as finance, accounting, personnel, purchasing, 
processing or servicing, marketing, selling, without the aid of internal specialists and 
with specific knowledge in only one or two functional areas.� (Berryman, 1983 se 
Blankson, 2006 s. 575) 
 
Liraz (2001) ifrågasätter hur ett mindre företag kan bedöma effekten av 
marknadsföring. Det finns ett antal fallgropar Liraz (2001) anser att mindre företag 
bör vara medvetna om samt förstå, för att få maximal effekt av sin marknadsföring. 
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1. Företaget har inte en klart definierad USP (Uniqe Selling Proposition). Detta 
syftar till att varje butiksägare klart och tydligt måste kunna svara på frågan: 
Varför skall någon göra affärer med mig och inte med mina konkurrenter? Det 
vill säga, vad är det som gör just denna butik unik jämfört med alla andra?  

2. I en reklam har ett företag högst några sekunder på sig att fånga läsarens 
uppmärksamhet. Genom att använda sig av en uppmärksammad rubrik 
försäkrar de sig om att läsaren kommer att läsa resten av annonsen.  

3. Hur vet en företagare om hans/hennes annons, vilket pris eller vilket 
erbjudande som är mest attraktivt för en kund? Genom att låta dem rösta. 
Testa allting. Varje situation är unik. Ett pris kanske är bättre än ett annat på 
grund av en rad olika anledningar. Jobbet för en företagare är att veta vad som 
fungerar genom att testa, testa och åter testa. 

4. Företagaren bör sätta sig själv i konsumenternas skor. Låt inte konsumenterna 
jobba för att komma i kontakt med företaget, det kommer de inte göra. 
Konsumenterna har bättre saker för sig än kämpa för att göra affärer med en 
företagare. 

5. Företagarens databas över kunder är guld värd. Istället för att hela tiden arbeta 
med att locka nya kunder till butiken bör han/hon dra fördel av de kunder som 
företaget redan har. Företagaren har jobbat hårt för att utveckla dessa 
relationer och genom att förstå deras värde och arbeta hårt kan han/hon 
behålla dem. 

6. Genom att testa kan företagaren få reda på vad som fungerar. När de sedan fått 
reda på vad som fungerar, skall de inte förändra det förrän de hittat någonting 
som fungerar ännu bättre. Bara för att företagaren själv är trött på en annons 
eller ett erbjudande betyder inte det att det är läge att förändra sig. Däremot 
går det att komplettera med andra annonser och erbjudanden. (Liraz, 2001) 

 

2.1.1 Marknadsföring av mindre återförsäljare 
Inom livsmedelshandeln anser Gilbert och Sumner (2004) att i förändringar mot bruk 
av marknadsföring inkluderas fokusering på relationen med konsumenten. Detta med 
hjälp av ökad användning av teknologi och internet. En prisdriven inställning ses som 
det rätta sättet i denna del av marknaden där hög konkurrens och snabba förändringar 
är en stor del. Dock är det att föredra att fokus flyttas från konkurrensmedelsynsättet 
mot en mer preciserad infallsvinkel. Konsumenters förväntningar på värde och service 
ökar successivt. Vidare menar Gilbert och Sumner (2004) att majoriteten inom 
återförsäljning använder sig av fler än en typ av marknadsföring. 
Marknadsföringsaktiviteter inom just återförsäljning syftar mer och mer till att både 
attrahera nya kunder och behålla gamla. Traditionella återförsäljare karaktäriseras av 
att de har ett fortsatt fokus på konkurrens genom priset. (Gilbert & Sumner, 2004) De 
anser att en förändring på marknaden är kundkorten, vilka av många anses vara bevis 
på att återförsäljarna har tagit till sig konceptet av relationsmarknadsföring. Dock 
påpekar de också att det finns vissa svårigheter med att implementera 
relationsmarknadsföringsstrategier. Gilbert och Sumner (2004) menar dessutom att 
trots användningen av kundkort och databasmarknadsföring av återförsäljare sker 
majoriteten av transaktioner på korttidsbasis. I och med det menar Gilbert och Sumner 
(2004) att användningen eller balansen mellan olika former av marknadsföring 
fortfarande är aktuell. 
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I alla länder möter återförsäljarens marknadsförare två utmaningar i att attrahera 
konsumenter till deras butik och att få dem köpa deras produkter och service enligt 
Pearce och Reid (1998). Genom en långsam tillväxt i populationen som kombineras 
med mindre tillgänglig tid för konventionell shopping har efterfrågan minskat. 
Konsumenten idag har redan mycket information med sig så istället för att det blir en 
�shoppingupplevelse� blir det enbart en �köpupplevelse�. (Pearce & Reid, 1998) 
Ytterligare har antalet konkurrenter ökat och vissa av dem har kommit från andra 
länder och introducerat nya format. Återförsäljare påverkas också av att konsumenter 
idag kräver mer och detta kommer fortsätta vara normalt. Konsumenterna vill ha 
bekvämlighet, förmåner, kvalitet och kontroll och allt detta till bra priser. En av 
konsekvenserna av ökad konkurrens och motvilliga konsumenter är en förbättrad 
uppskattning av kunderna från återförsäljaren för att behålla nuvarande kunder. Den 
återförsäljaren som idag inte investerar i att förstå nuvarande kunder kommer inte att 
finnas med länge. (Pearce & Reid, 1998) Murray (2000) anser att dagens 
framgångsrika mindre återförsäljare skapar en personlighet för sin butik. Mindre 
återförsäljare har också en mer personifierad service. (Murray, 2000) Fam och Yang 
(2006) bedömer att mindre återförsäljare tenderar att lägga större betoning på direkt 
marknadsföring, marknadsföring i butiken och säljfrämjande åtgärder. Begränsad 
budget och avsaknad av expertis gör att mindre butiker ofta vänder sig till dessa 
påverkanssätt. Med marknadsföring i butiken menas personlig försäljning, 
prisnedsättningar och skyltning i butiken. (Fam & Yang, 2006) I fallet med mindre 
återförsäljare, där naturen av att vara ett mindre företag ofta stänger dem ute från att 
klara av att matcha billigare produkter som större företag har, är personlig försäljning 
mycket viktig för att företaget skall lyckas. Påverkan i butiken är ofta begränsad till 
konsumenter som redan är i butiken, medan annonsering utanför butiken har 
möjligheten att nå alla segment av populationen. (Fam & Yang, 2006) För att 
kommunicera med sina konsumenter använder sig återförsäljare flitigt av 
direktreklam såsom flygblad och broschyrer. Denna reklam stoppas ofta i 
målgruppens brevlådor eller levereras som bilaga i en lokal tidning enligt Fam och 
Yang (2006). Dock anser Fam och Yang (2006) att marknadsföring i butiken kan vara 
det optimala påverkansverktyget för mindre återförsäljare, men i en omgivning där 
andelen av målgruppen blir mindre, konkurrensen ökar och marknaden är 
oförutsägbar, måste de förlita sig på annonsering utanför butiken. 
 
Murray (1994) anser att mindre återförsäljare många gånger upptäcker 
direktmarknadsföring av en slump och med ett för dem chockerande resultat. 
Traditionell massmedial annonsering fungerar inte för mindre affärer. TV, radio och 
de flesta dagstidningarna når ett stort geografiskt område. För den lokala mindre 
butiken finns det ingen logik i att använda sig av de medierna när den potentiella 
konsumenten bor alldeles i närheten av butiken. Vidare påstår Murray (1994) att de 
flesta återförsäljarna saknar full förståelse för de grundläggande koncepten av 
relationsmarknadsföring. 
 
Siegel (1995) påstår att marknadsföringskonsulter uppmuntrar mindre återförsäljare 
att skapa och bibehålla kunddatabaser som går på djupet för att spåra inköp och 
demografisk information. Detta för att kunna skicka ut e-post och genomföra 
uppföljning med hjälp av telemarketing. Dock fungerar det inte så idag. Faktum är att 
de flesta återförsäljarna knappt har tid eller resurser att effektivt sköta den dagliga 
verksamheten. De flesta mindre återförsäljarna har för lite marknadsföring, men det 
beror på att de måste välja mellan att sälja och överleva eller att marknadsföra och 
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Konkurrensmedelsynsättet 
 

Produkt  Pris Plats  Påverkan 
 

Variation 
Kvalitet 
Design 
Varumärke 
Förpackning 
Service 

Listpriser 
Prissättning 
Prisavdrag 
Lönsamhet 
 

Distributions
kanaler 
Sortiment 
Läge 
Transport 
Logistik 

Annonsering 
Säljfrämjande 
åtgärder 
Direkt- 
marknadsföring
 

Målgrupp 

riskerar att misslyckas. Mindre återförsäljare har inte tid eller pengar att underhålla 
skräddarsydda marknadsföringsprogram. (Siegel, 1995)  
 

2.2 Konkurrensmedelsynsättet  
Den traditionella marknadsföringen (TM) definieras enligt Brodie et al. (2000) som 
något ett företag gör för att attrahera och tillfredsställa potentiella köpare genom att 
engagera de olika elementen i konkurrensmedelsynsättet (även kallat de fyra P: na). 
Det är säljarna som aktiverar utbytet av transaktioner på marknaden och förmår 
genom masskommunikation köparna att agera.  
 
Goldsmith (1999) menar att i hjärtat av de mesta presentationerna av marknadsföring 
återfinns de välkända fyra P: na � produkt, pris, plats och påverkan. Enligt Feurst 
(1993) är dessa fyra konkurrensmedlen delarna i konkurrensmedelsynsättet och kan 
inte ersätta varandra. Feurst (1993) säger vidare att det handlar om att lösa 
konsumentens problem på bästa sätt. De fyra P: na är i enlighet med Goldsmith 
(1999) de stora beslutsområdena där marknadsförare fördelar knappa gemensamma 
resurser för att uppnå sina försäljnings- och vinstmål. 
 
Framgångsrik marknadsföring förlitar sig lika mycket på interaktion och synergi 
mellan elementen av konkurrensmedelsynsättet som den gör på bra beslut mellan de 
olika elementen. Exempelvis kommer inte en bra produkt med dålig kommunikation 
att fungera och en dålig produkt med bra annonsering kommer inte heller att fungera. 
Detta för att alla element i konkurrensmedelsynsättet är beroende av varandra och om 
de inte överrensstämmer i det de säger om en produkt kommer konsumenten att säga 
nej till allting. (Brassington & Pettitt, 2005) Figuren nedan visar 
konkurrensmedelsynsättet och de beståndsdelar varje P inbegriper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Kotler et al. (1999) se Axelsson et al. (2002) s. 29, egen bearbetning 
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2.2.1 Produkt   
Feurst (1993) anser att det centrala konkurrensmedlet är produkten. Den viktigaste 
egenskapen hos produkten är dess problemlösande funktion, utifrån konsumentens 
behov. Variationer av produktens färg, form, design och storlek kan vara avgörande 
för både emotionella och rationella behov hos konsumenten. Vissa konsumenter vill 
ha det allra senaste från teknikens värld medan andra nöjer sig med billigare 
efterföljare. Kvalitet är även en del av produkten och värderas olika hos olika segment 
av marknaden. Kvalitet är hur väl produkten kan lösa problemet samtidigt som det 
jämförs med priset, men kan även bero på rent känslomässiga värderingar. (Feurst, 
1993)  
 
Företag måste enligt Dotevall (1997) se på den totala kundnyttan som produkten 
representerar när de betraktar den produkt som skall marknadsföras. Definitionen av 
en produkt omfattar således alla anledningar till varför produkten köps. Företag måste 
ta hänsyn till beståndsdelarna funktion och ekonomi. Varan må vara hur vacker som 
helst, men har ingen råd att köpa den eller om den är helt oanvändbar för sitt ändamål 
saknar den helt och hållet något värde. Design av en produkt är således en 
kombination av skönhet, funktion och ekonomi. (Dotevall, 1997) 
 
Produkten är inte enbart en fysisk sak. I marknadsföringstermer inkluderar den även 
perifera men viktiga element såsom service efter försäljning, garantier och så vidare. 
(Brassington & Pettitt, 2005) Allting som hjälper till att särskilja produkten från 
konkurrenternas och gör det mer troligt att konsumenterna kommer att köpa 
produkten ingår här. Inom snabbkonsumentvaror ligger delar av produktens 
attraktionskraft i dess varumärke och paketering. (Brassington & Pettitt, 2005) 
 
Feurst (1993) menar att det finns varumärken som kan betyda allt för konsumenten 
och andra så kallade märkeslösa varor där konsumenten inte lägger något värde i 
märket. En viktig konkurrensfördel är enligt Feurst (1993) att erbjuda rätt sortiment 
till rätt pris. Brassington och Pettitt (2005) anser att återförsäljare drar nytta av 
varumärke till en viss utsträckning. Produkter med varumärke har en bra support i 
form av reklam och andra marknadsföringsaktiviteter från tillverkaren och 
återförsäljaren har via det en viss försäkran om att produkterna kommer att sälja. 
Produkter med varumärken drar konsumenter till butiken, men nackdelen är om just 
det varumärket inte finns i butiken. Då är risken stor att konsumenten går till en annan 
butik istället. Återförsäljaren kan mycket väl anse att det är bättre om konsumenten är 
mindre varumärkeslojal och mer butikslojal. Butiker har sett att värdet och 
nödvändigheten av tillverkarmärkta produkter är stort, men de har också sökt vägar 
för att reducera makten som det ger till ägaren av varumärket. (Brassington & Pettitt, 
2005)  
 
Återförsäljare kan skilja sig från varandra genom pris eller service, men de söker efter 
mer än så. Därför har bland annat tillväxten av egna varumärken inom återförsäljning 
blivit en stor faktor. Existensen av ett utbud av exklusiva återförsäljarvarumärken som 
konsumenten kommer att värdesätta skapar en fysisk anledning till varför de skall 
besöka just den återförsäljaren och ingen annan. Med detta menar Brassington och 
Pettitt (2005) att om konsumenten köper en produkt, med återförsäljarens varumärke 
på, finns den ofta synlig i hemmet och blir en konstant påminnare om varumärket. 
Detta alstrar lojalitet och positiva attityder till just detta varumärke hos konsumenten, 
vilket gynnar återförsäljaren. (Brassington & Pettitt, 2005) 
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2.2.2 Pris 
Det enklaste konkurrensmedlet att ändra på är enligt Feurst (1993) priset. Priset 
bestäms med hänsyn till produktens kostnader, marknad och konkurrenter. Dock 
menar Brassington och Pettitt (2005) att priset kanske inte är så enkelt som det kan 
verka vid en första anblick, eftersom pris inte nödvändigtvis handlar enbart om 
direkta kalkyleringar om kostnads- och vinstmarginaler. Priset behöver reflektera 
köpbeteenden, då människor tenderar att bedöma värde i termer av vad de får för sina 
pengar, vad de annars hade kunnat få för sina pengar och hur mycket pengarna 
betydde för dem i första hand. Vidare anser Brassington och Pettitt (2005) att 
prissättning också har en strategisk dimension, eftersom den sänder ut meddelanden 
till alla olika människor på marknaden. Konkurrenten kan se priset som en utmaning 
om till exempel ett företag prissätter sin produkt väldigt lågt. Det kan då signalera 
deras intentioner att starta priskrig vilket kan leda till företagets konkurs. Ett högt pris 
kan istället signalera att det finns stora vinster att göra eller att utrymme finns för 
konkurrenter att ta marknadsandelar. (Brassington & Pettitt, 2005) Beroende på 
produktens märke och kvalitet avgörs det om priset ska vara lågt eller högt enligt 
Feurst (1993). Ett högt pris kan många gånger relateras till hög kvalitet och en 
produkt som upplevs billig kan ofta tolkas som att den är av låg kvalitet. (Feurst, 
1993)  
 
Dotevall (1997) förklarar att ett företags prissättning bygger på tre olika faktorer: 
konsumenter, konkurrenter och kostnader. Prissättning påverkas av konsumenterna 
genom deras efterfrågan. Skulle produkten vara populär och ha en stor efterfrågan och 
litet utbud blir priset högt. Dotevall (1997) finner även att varje marknadssituation är 
unik med ett visst antal konkurrenter i varierande storlekar och produkter som mer 
eller mindre konkurrerar med varandra. Ett företags benägenhet att använda sig av 
priset som konkurrensmedel varierar också då priset i sig är ett snabbt 
konkurrensmedel, vilket kan ändras med hastig verkan. Ytterligare måste kostnaderna 
täckas för att företaget skall överleva. (Dotevall, 1997) Enligt Kotler (2003) är 
prissättning en nyckelfaktor och måste bestämmas i relation till målgruppen, mixen av 
produkt och service samt konkurrensen. Många återförsäljare väljer periodvis att sätta 
låga priser på vissa varor. Dock visar Kotler (2003) på att butiker som har låga priser 
varje dag är mer lönsamma än de butiker som jobbar med att sänka priset på vissa 
varor under perioder. 
 
Feurst (1993) anser att principerna för prissättning består av tre strategier. Det är 
kostnadsbaserad prissättning, konkurrensbaserad prissättning och efterfrågebaserad 
prissättning. Den kostnadsbaserade prissättningen används för att kostnaderna skall 
täckas med utgång i företagets rörliga och fasta kostnader. (Feurst, 1993) En nackdel 
med denna typ av prissättning är att den kan leda till att priset blir för högt, vilket i sin 
tur ger utebliven försäljning. Den konkurrensbaserade prissättningen är då priset sätts 
med hänsyn till konkurrenterna. En sänkning av priset kan innebära att företaget drar 
konsumenter från konkurrenterna. De måste då följa med och sänka priset på sina 
produkter eller riskera att missa försäljning. Efterfrågebaserad prissättning utgår från 
vad konsumenten är villig att betala. Den tar hänsyn till vad marknaden anser att 
produkten är värd. (Feurst, 1993) 
 
På det stora hela är pris ett väldigt flexibelt element i konkurrensmedelsynsättet, 
eftersom det är enkelt att förändra. Det är dock även ett farligt element att förändra på 
grund av dess direkta länk mellan intäkter och vinster. (Brassington & Pettitt, 2005) 
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2.2.3 Plats 
Till plats hör enligt Feurst (1993) distribution och tillgänglighet. Valet av 
distributionskanaler och fysisk distribution styr denna del av 
konkurrensmedelsynsättet. Lokalisering och öppettider sammanhänger med 
tillgängligheten, vilket även kallas tjänstedistribution. Rätt produkt på rätt plats vid 
rätt tid brukar vara en allmän målsättning för detta konkurrensmedel. (Feurst, 1993) 
 
Återförsäljare menar att det finns tre nyckelfaktorer till framgång, nämligen läge, läge 
och läge. Detta för att konsumenter ofta väljer det mest lättillgängliga när de ska 
handla. (Kotler, 2003) Var ett företag väljer att rent geografiskt lokalisera sig beror på 
en rad olika faktorer. För vissa företag är till exempel närheten till stora leverantörer 
inom samma bransch och till konsumenter av stor betydelse. (Dotevall, 1997) 
 
Plats är ett mycket dynamiskt och snabbt element inom konkurrensmedlet anser 
Brassington och Pettitt (2005). Den täcker in ett stort antal ämnen vad gäller 
förflyttningen av varor från A till B och vad som händer när försäljningen sker. När 
det handlar om konsumentvaror är den mest synliga spelaren i distributionskanalen 
återförsäljaren. (Brassington & Pettitt, 2005) Återförsäljare möter samma 
marknadsföringsbeslut som andra typer av organisationer och använder samma 
marknadsmixredskap, men med ett något annorlunda perspektiv. De möter unika 
marknadsföringsproblem som till exempel butiksläge, layout och skapandet av 
butikens image och atmosfär. (Brassington & Pettitt, 2005) Varje butik har ett fysiskt 
upplägg som gör det svårt eller enkelt för konsumenten att ta sig fram. Butiken måste 
införliva en planerad atmosfär som passar målgruppen och gör konsumenterna sugna 
att handla. (Kotler, 2003) Butikens lokalisering är enligt Walters och White (1993) på 
många sätt ett gensvar på konsumenternas förväntningar. Många beslut om vart en 
konsument väljer att handla baseras på hur smidig tillgänglighet det är. (Walters & 
White, 1993) 
 
Vidare hyser Needle (2001) en åsikt om att plats hänvisar till de processer där produkt 
och tjänst når konsumenten. Dessa processer involverar marknadskanaler och fysisk 
distribution. En marknadskanal representerar flödet av varor och tjänster med flera 
mellanliggande led som transporter, grossister och återförsäljare. Dessa mellanled är 
ofta till för att på ett kostnadseffektivt sätt distribuera varor till konsumenten från 
producenten. (Needle, 2001) 
 

2.2.4 Påverkan 
Brassington och Pettitt (2005) anser att påverkan inte enbart är en �artistisk� 
ansträngning och kan inte användas som tapet för att täcka över brister i det 
resterande konkurrensmedelsynsättet. Påverkan, på grund av att den har så hög 
övertalningsförmåga och hög profil, kan definitivt skapa eller skada 
konkurrensmedelsynsättet och därför behöver den vis och konstant analys, planering 
och management. (Brassington & Pettitt, 2005) 
 
Till påverkan hör de metoder en marknadsförare använder för att informera, påverka 
och sälja. Det är en sammansatt promotionmix vilken består av påverkansmedlen som 
är: annonsering, säljfrämjande åtgärder och direktmarknadsföring. (Feurst, 1993) 
Annonsering är opersonliga och enkelriktade meddelanden i massmedia. Företaget 
skickar ut budskap till konsumenterna som de hoppas att konsumenterna ska 
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uppmärksamma. (Feurst, 1993) Det är viktigt att medierna som ett företag väljer har 
en tillräckligt stor räckvidd och selektivitet påstår Dotevall (1997). Räckvidden ger 
uttryck för det antal personer som nås i genomsnitt av reklamen och selektiviteten 
anger den förmåga mediet har att nå ut till speciella målgrupper. (Dotevall, 1997) 
Administrationen kring annonsering innefattar fyra utgångspunkter: strukturen av 
budskapet, val av media, kostnad av både produktion och exponering samt 
utvärdering av påverkan. (Needle, 2001) Budskapets konstruktion reflekterar tre 
funktioner av annonsering. Den första verkar genom att informera konsumenten om 
prisförändringar, den andra övertygar konsumenten att köpa de annonserade 
produkterna istället för konkurrenternas produkter. Ofta hjälper denna typ av 
annonsering till att utmärka specifika kännetecken hos produkten vilket särskiljer den 
från konkurrenternas och bygger upp en image kring märkesvaran. Den tredje 
funktionen ska regelbundet påminna konsumenten om produkten och uppmuntra till 
fortsatt köp. Det är viktigt att ha förmågan att vid rätt tid gå ut med annonskampanjen 
i media för att nå maximal effekt. Kostnaden för annonseringen påverkas av valet av 
media. (Needle, 2001) 
 
Säljfrämjande åtgärder syftar till att öka försäljningen hos konsumenten som redan är 
i sin köpprocess. Det kan vara att konsumenten är i en butik för att köpa bananer men 
lockas till att köpa glass till bananerna. (Feurst, 1993) Enligt Seigel (1998) är premier 
en säljfrämjande åtgärd, de flesta älskar att få någonting gratis. Företagaren bör därför 
veta vad hans/hennes publik värderar och välja en gåva som är smakfull och 
användbar. Gåvan bör vara någonting som konsumenten kan använda hemma eller 
visa upp på arbetet. Vidare bör företagaren även välja en premie som är kopplad till 
butikens tema. (Seigel, 1998)  
 
Direktmarknadsföring kännetecknas enligt Dotevall (1997) av att den alltid bygger på 
aktiviteter som det går att mäta resultat av. På så vis kommer konsumenten alltid i 
centrum och varje aktivitet komponeras för att bli så effektiv som möjligt. En form av 
direktmarknadsföring är direktutskick. Exempel på direktutskick där det går att mäta 
resultatet är kupongannonser. (Dotevall, 1997) Timing är viktig vad gäller 
direktutskick, eftersom företagaren måste bestämma sina målsättningar och lansera i 
förbindelse med sina annonskampanjer. (Siegel, 1998) Direktmarknadsföring är en 
form av både påverkan och distribution. Genom direktmarknadsföring kan företagen 
nå ut till konsumenten utan användning av mellanliggande hjälpmedel. Fördelen med 
att använda direktmarknadsföring är att den kan fokuseras till att nå en specifik 
målgrupp. (Needle, 2001) 

2.3 Relationsmarknadsföring 
Feurst (1999) beskriver att relationsmarknadsföring (RM) är att identifiera och 
hantera alla de professionella och personliga relationer som har betydelse för 
företagets affärsverksamhet. Även Dahlén (2002) är inne på samma linje när han 
säger att RM syftar till att skapa lojala konsumenter genom starka relationer. Det i sin 
tur ger enligt Dahlén (2002) att företaget ägnar sig åt en rad olika aktiviteter för att 
skapa och underhålla dessa starka relationer. Enligt Brodie et al. (2000) är exempel på 
sådana aktiviteter databashantering, personlig service, lojalitetsprogram, 
personliga/sociala relationer och köpare/säljarerelationer. 
 
Ett kännetecken för RM är enligt Pressey och Mathews (2000) att det finns en hög 
nivå av förtroende och engagemang mellan båda parterna. Vidare säger de också att 
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det finns ett långsiktigt perspektiv och att företaget har konsumentens bästa för 
ögonen. Sist men inte minst finns det också öppna kommunikationskanaler mellan 
båda parterna för att information ska kunna utväxlas dem emellan. (Pressey & 
Mathews, 2000) Det är väldigt viktigt att skaffa sig medvetenhet om att i en tid när 
konsumenter är mer krävande, är det vitalt att inte bara se till marknadsföringen som 
en envägskommunikation, där säljaren bestämmer vilken marknadsföringsinsats han 
vill använda. Konsumentens önskemål måste också tas hänsyn till. (Brodie et al., 
2000) 
 
Blomqvist et al. (2004) menar att attrahera och väljas av rätt konsumenter är en 
hörnsten i byggandet av ett långsiktigt lönsamt företag. Att välja rätt konsumenter 
handlar också om att ha förmågan att välja bort konsumenter. En mycket viktig del i 
RM är konsumentdialogen och den består av tre huvudfaser, att starta, utveckla och 
avveckla konsumentrelationer. (Blomqvist et al. 2004) En definition av RM som 
innefattar alla dessa delar är följande:  
 
�Relationsmarknadsföring innebär att medvetet arbeta för att etablera, utveckla och 
avveckla relationer med kunder så att ömsesidiga värden och konkurrenskraft 
skapas� (Strandvik, 1998 se Blomqvist et al., 2004, s. 27) 
 
Kaplan (u.å.) menar att genom att identifiera den enskilda konsumenten och dennes 
beteende har företaget skapat en kommunikations- och kunskapskanal som kan 
utnyttjas för ytterligare bearbetning. Kaplan (u.å.) anser vidare att genom att skaffa 
information om sina konsumenter kan företagen hitta mönster i sina konsumenters 
beteende som de kan använda för att bearbeta liknande konsumenter.  
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3 Metod 
 

I följande kapitel kommer den vetenskapliga utgångspunkt som har legat till grund för 
denna uppsats att beskrivas. Därefter beskrivs den metod som har använts för 
uppsatsen samt den kvalitativa studie som har gjorts. Syftet med avsnittet är att 
redogöra för vårt tillvägagångssätt och motivera den metod som använts. 

 

3.1 Metodval 
Syftet med denna uppsats är att beskriva två ICA Närabutikers marknadsföringsarbete 
samt om, och i så fall på vilket sätt, arbetet skiljer sig mellan de två butikerna. Utifrån 
detta syfte ansågs en övergripande kvantitativ metod självklar. Detta då meningen 
med uppsatsen är att skildra hur två ICA Närabutiksägare arbetar med sina 
marknadsföringsinsatser.  
 
Insamlingsmetoden kan antingen vara kvantitativ eller kvalitativ där den 
grundläggande skillnaden är att kvantitativa metoder ombildar information till 
mängder och siffror, medan det inom kvalitativa metoder är forskarens uppfattning 
eller tolkningar av information som står i centrum. (Homle & Solvang, 1997) 
Ytterligare är kunskapssyftet med dessa båda huvudformer att den kvalitativa 
metoden handlar om förståelse medan den kvantitativa metoden syftar till 
förklaringar. (Andersen, 1998) Utifrån syftet ansåg författarna att en kvalitativ 
insamlingsmetod var mest lämpad. Genom att använda kvalitativa insamlingsmetoder 
vävs teori samman med empiriska studier. Holme och Solvang (1997) påstår att 
författarna inte skall vara inställda på att pröva om informationen har generell 
giltighet. Istället blir de centrala delarna att författarna, genom olika sätt att samla in 
information, dels kan få en djupare förståelse av de problemkomplex som studeras 
samt dels kan beskriva helheten av de sammanhang detta inryms i. Den kvalitativa 
insamlingsmetoden karakteriseras av närhet till den källa informationen hämtats från. 
(Holme & Solvang, 1997) Med hänsyn till den kvalitativa insamlingsmetoden ansåg 
författarna att den mest passande intervjutekniken är �den delvis strukturerade 
intervjun�. (Andersen, 1998, s. 162) Enligt Andersen (1998) innebär denna 
intervjuform att författarna har en viss teoretisk och empiriskt kunskap om ämnet som 
studeras, men likväl är öppna för nya synvinklar och informationer den intervjuade 
kan komma med. De kontakter författarna hade under förundersökningen gav 
information och därmed ökad kunskap om ämnet vilket resulterade i en ökad 
medvetenhet. Genom denna medvetenhet kunde en stor del av risken att resultatet 
färgats av förförståelsen minimeras.  
 

3.2 Datainsamling 
För de flesta vetenskapliga undersökningarna är den primära utgångspunkten att 
förstå egenskaperna i det som studeras. För att undersökningen skall ta fart skall 
forskaren börja med insamling av data som startpunkt. (Denscombe, 2004) På grund 
av detta valde författarna att placera den valda teoretiska referensramen innan 
metodkapitlet i arbetet eftersom det bedömdes som korrekt att beskriva arbetet med 
uppsatsens framkomst i dess kronologiska ordning. Sekundärkällorna återfinns före 
primärkällorna på grund av att dessa låg till grund för det fortsatta arbetet med 
uppsatsen. 
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3.2.1 Sekundärkällor 
Sekundärkällor är data som samlats in av andra personer, forskare och institutioner. 
(Andersen, 1998) Det finns oändligt många källor att använda och det självklara är att 
använda befintligt datamaterial för att belysa den relevanta problemformuleringen. 
(Andersen, 1998) 
 
De sekundärkällorna som använts i arbetet är: vetenskapliga artiklar, böcker och 
internet. De vetenskapliga artiklarna har sökts fram genom databaserna 
ELIN@Mälardalen och ABI/Inform. De främsta sökorden som användes var: small 
business/es, retaling, retailer, small retailers, relationship marketing, grocery stores, 
supermarkets, marketing mix, marketing management, retail business och marketing. 
Dessa sökord har kombinerats på alla tänkbara sätt för att få fram så mycket 
vetenskapliga artiklar i ämnet som möjligt. Böckerna har sökts fram på Västerås 
stadsbibliotek, Mälardalens högskolebibliotek samt våra egna bokhyllor. Det 
författarna påträffat som användbart material på internet har framkommit via 
sökmotorn Eniro.se med hjälp av sökord som: marknadsmixen, �ICA Stig�, 
dagligvaruhandeln och relationsmarknadsföring. 
 

3.2.2 Primärkällor 
Primärdata är den data som forskaren själv samlar in genom olika metoder. Det finns 
två typer av primärdata, stimuli och icke-stimuli. För den kvalitativa 
insamlingsmetoden är stimulidata ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer, 
projektiva tekniker eller psykologiska teser. Icke-stimuli inom kvalitativ metod är alla 
former av observationstekniker. (Andersen, 1998) Då den delvis strukturerade 
intervjun användes blev den data som framkom således stimulidata.  
Genom att författarna använde sig av en kvalitativ insamlingsmetod utgjorde 
intervjuerna de primära källorna för denna studie. Intervjuerna genomfördes med 
butiksägarna av ICA Nära Steens, Skallberget och ICA Nära Pettersberg. 
 

3.3 Urval av företag och respondenter 
Enligt Denscombe (2004) går det att välja studieobjekt med utgångspunkt i deras 
särskilda kännetecken. Genom att koncentrera undersökningen på ett eller ett fåtal fall 
kan forskaren fatta strategiska beslut för att möjliggöra ett större djup i forskningen. 
Valet av enheter tenderar att bygga på en mer målmedveten process där exemplen 
väljs ut på grund av deras särskilda kvaliteter. (Denscombe, 2004) Urvalet författarna 
har gjort grundade sig i en önskan om ett större djup i forskningen. Vidare valdes 
butikerna ut på grund av deras särskilda kvaliteter, nämligen att de är ICA 
Närabutiker. Valet av ICA Nära Steens, Skallberget, grundade sig i ett strategiskt 
urval av typiskt fall. Ett strategiskt urval av typiskt fall karaktäriseras av att fallet inte 
skiljer sig systematiskt från andra fall. Eftersom alla ICA Närabutiker har samma 
grundkoncept och inte skiljer sig inte systematiskt från varandra blev valet av ICA 
Nära Steens, Skallberget således ett strategiskt urval av typiskt fall. (Esaiasson el at., 
2007) Valet av ICA Nära Pettersberg grundade sig i en unik access och var således ett 
bekvämlighetsurval. 
 
För att kunna beskriva ICA Närabutikernas marknadsföring har författarna använt sig 
av ett ändamålsenligt urval av respondenter. Författarna valde att intervjua Max 
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Forsgren, butiksägare av ICA Nära Steens, Skallberget och Musa Özer, butiksägare 
av ICA Nära Pettersberg. De båda butiksägarna sågs som nyckelpersoner på grund av 
deras position och därmed också de som var mest intressanta att intervjua. Genom 
författarnas förförståelse fanns kunskapen om att det är butiksägarna själva som 
ansvarar för den lokalt styrda marknadsföringen i ICA Närabutiker.  
 

3.4 Utformning av intervjufrågor 
Intervjufrågorna utformades med utgångspunkt i den teoretiska referensramen, syfte 
och problemformulering. Genom att stegvis arbeta sig igenom teorin skapades 
frågorna efter varje delmoment den innehåller. Först utarbetade författarna frågor som 
fokuserade på mindre företag och mindre återförsäljares unika 
marknadsföringssituation. Intervjufrågorna, vilka behandlade dessa båda delmoment, 
utformades gemensamt då många punkter i dem knöt an till varandra. Nästa 
delmoment, utifrån vilken intervjufrågor utarbetades, tog sin grund i 
konkurrensmedelsynsättet. Då de fyra P: na alla är viktiga komponenter i 
konkurrensmedelsynsättet behandlades de därför var för sig. Med 
relationsmarknadsföring som grund skapade författarna de avslutande 
intervjufrågorna. Dessa intervjufrågor formulerades med utgångspunkt i två av de 
viktigaste delarna i relationsmarknadsföring, nämligen lojala kunder och relationer. 
De frågor som skapades var öppna frågor, där respondenten fick svara med egna ord. 
Det förekom också en viss grad av uppföljningsfrågor för att ytterligare dimensioner 
på svaren skulle framkomma. (Esaiasson et al. 2007)  
 
Efter att intervjufrågorna utformats insåg författarna att en begränsning av antalet 
frågor behövde göras. Detta för att få ett rimligare tidsperspektiv för intervjuerna och 
ett större djup i varje enskild fråga. Dessa variabler bidrog till den intervjumall som 
kom att användas vid de båda intervjutillfällena. Intervjumallen innehöll 28 frågor, 
där vissa av frågorna även hade följdfrågor för att ett större djup i svaret skulle 
framkomma. Författarna gav varje delmoment i den teoretiska referensramen ungefär 
lika stort utrymme i intervjufrågorna, därför varje del var lika viktig och således 
behövde behandlas på lika sätt.  
 

3.5 Genomförande av intervjuer 
Som förberedelse inför intervjuerna lämnades ett informationsbrev till de båda 
respondenterna. Detta för att de skulle kunna ta ställning till om de ville medverka 
samt att de skulle vara underrättade om vad intervjun i grova drag avsåg behandla. I 
brevet informerades även respondenterna om att en diktafon ämnade användas för att 
de skulle kunna ta ställning till det faktum. Se bilaga 1. 
 
Författarna bestämde sig att genomföra personliga intervjuer för att få djup och 
detaljer i svaren, vilket gjorde det möjligt att se en helhetsbild. Enligt Sallnäs (2007) 
är det tack vare personlig kontakt som intervjuaren får en hög svarsfrekvens och kan 
ta del av respondenternas resonemang kring en fråga. Intervjuerna har genomförts på 
plats i de två butikerna. De båda butiksägarna fick vid intervjun en tidsram på cirka en 
till två timmar. Under intervjutillfällena användes, som tidigare nämnts, en diktafon 
för att spela in hela intervjun. Anteckningar fördes simultant ifall diktafonen skulle 
gått sönder eller att något annat tekniskt problem skulle uppkommit. Genom 
användningen av diktafon och anteckningar är reliabiliteten hög ur teknisk synvinkel 
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eftersom reliabilitet enligt Andersen (1998) enkelt uttryckt preciseras som 
tillförlitlighet och trovärdighet.  
 

3.6 Bearbetning av data 
Den insamlade datan från intervjuerna transkriberades direkt för att inte några detaljer 
eller nyanser skulle utelämnas och för att inte känslan av exakt vad som sades och på 
vilket sätt det sades skulle förloras. Dock kan fel uppkomma genom sinnesstämning, 
trötthet och svårighet att förstå frågan vilket kan förekomma hos respondenten. 
(Ekholm & Fransson, 1994) Efter transkriberingen sammanfattades primärdatan till 
informationen som kom att utgöra empirikapitlet. I denna sammanfattning togs data 
bort som inte ansågs relevant för uppsatsens syfte.      
 

3.7 Tillvägagångssätt för analys 
För att analysera det insamlade materialet, med teorin som grund, på ett effektivt sätt 
gjordes en inomfallsanalys samt en mellanfallsanalys. Enligt Yin (2003) är en 
inomfallsanalys när varje aktör analyseras var för sig. Utifrån detta analyserade 
författarna ICA Nära Steens, Skallberget som en del och ICA Nära Pettersberg som 
en andra del. Efter det användes en mellanfallsanalys, som enligt Yin (2003) är en 
jämförelse mellan de två fallen, som visar mönster av skillnader och likheter. 
Mellanfallsanalysen var det självklara valet eftersom författarna ville veta om det 
fanns skillnader mellan ICA Nära Steens, Skallberget och ICA Nära Pettersberg i 
deras marknadsföringsinsatser.    
 

3.8 Kritiska aspekter 
Då författarna var medvetna om att det alltid finns andra vägar att välja och fallgropar 
som bör undvikas har de förhållit sig kritiska till allt som skrivits och genomförts. 
Nedan följer en kategorisk kritisering av metod, källor, urval och respondenter.  
 

3.8.1 Metodkritik 
Den metod författarna använt för beskrivningen av ICA Närabutikernas 
marknadsföring kunde ha fått en bredare grund om fler respondenter används. Ett 
djupare mönster om deras marknadsföringsinsatser och huruvida det finns skillnader 
ICA Närabutiker emellan hade troligtvis då kunnat skönjas. Vidare hade en 
kvantitativ insamlingsmetod kunnat genomföras med fler butiker via en 
enkätundersökning. På så vis hade en mer generell uppfattning om hur det fungerar i 
ICA Närabutiker kunnat påvisas. Anledningen till att en kvantitativ insamlingsmetod 
valdes bort berodde på att författarna önskade få ett större djup och förståelse om de 
två valda butikernas marknadsföringsinsatser.  
 

3.8.2 Källkritik 
Kunskapen om att ingen källa är fullständigt objektiv har under datainsamlingens 
utförande ständigt följt med författarna. Hänsyn till att en källa alltid färgas av dess 
ursprung har tagits vid inläsning, skildring av empiri samt analys. Kännedom om alla 
källors bristfälliga objektivitet ökar uppsatsens tillförlitlighet då detta ledde till en 
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ifrågasättande ståndpunkt till det insamlade materialet. I och med en ökad användning 
av Internet som källa har äkthetsproblemet alltmer framkommit. (Robhan, u.å.) På 
grund av detta minimerade författarna användningen av Internet som källa. De källor 
som ändå använts har noga granskats och jämförts med annat material för att 
garantera hög äkthet. Vad gäller vissa tryckta källors tryckår kunde deras aktualitet 
ifrågasättas, då några av dem var lite äldre. Dessa källor har dock jämförts med andra 
nyare källor som uttrycker samma sak, men de äldre källorna förklarade utförligare 
och ansågs därför av författarna som mer intressanta. De tryckta källorna jämfördes 
med varandra och andra källor för att sanningshalten i dem skulle vara så hög som 
möjligt. De vetenskapliga artiklarna hämtades från erkända tidskrifter och ansågs 
därmed som försvarbara källor. Dock kunde inte sanningshalten bevisas, eftersom 
författarna av artiklarna för oss var relativt okända. 
 

3.8.3 Urvalskritik 
Genom att välja butiker som författarna tidigare inte kände till hade ett 
bekvämlighetsurval kunnat undvikas och genom det hade författarna också kommit 
ifrån en viss del av den förförståelse som fanns med sedan tidigare. Hade ett större 
urval av butiker används är det troligt att ansenligare förståelse och djupare insikt 
hade framkommit.   
 

3.8.4 Respondentkritik 
När butiksägarna fick frågor om hur de arbetar fanns risken att de svarade på ett sätt 
som de trodde förväntades av dem istället för hur det egentligen låg till. Faran fanns 
helt enkelt att de beskrev hur de önskade att de arbetade med marknadsföringen. En 
annan aspekt var även de uppfattningar respondenterna hade om marknadsföring, 
vilket kunde påverka deras tolkning av frågorna. Författarna försökte undvika detta 
genom att på ett neutralt sätt förklara vad som menades om respondenten undrade. 
Dock kunde författarna inte försäkra sig om att frågorna inte tolkades på annat sätt än 
det avsedda. Det går också att kritisera det val som gjordes att genomföra intervjuerna 
på plats i butiken. Risken fanns att intervjuobjektet blev distraherad av det dagliga 
arbetet som pågick i butiken och därmed inte var helt fokuserad på de frågor som 
ställdes. Detta torde författarna kunnat undvika genom att en neutral plats för 
intervjun valts. 
 
Under intervjuerna framkom en tydlig bild av ICA som det bästa och det enda. Då 
författarna upplevde viss del av intervjuerna som reklam för ICA istället för 
fokusering på marknadsföringsinsatser förhöll de sig kritiska till svaren som 
framkom. Vidare har författarna intagit ett kritiskt förhållningssätt gentemot 
respondenterna, då de uppenbarligen är präglade av ICA som koncern. 
 

3.9 Validitet 
Validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått mäter det teoretiska 
begrepp som avses mätas.(Andersen, 1998) Validitet betyder giltighet och åsyftar om 
författarna verkligen har undersökt det de ämnar undersöka. (Thurén, 1991) Något 
som bidrog till att validiteten ökade var att intervjuerna riktade sig till de personer 
som är ansvariga för marknadsföringsinsatserna i butikerna och bäst kunde ge 
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författarna den information som eftersöktes. Det faktum att intervjumanualen 
utformades efter frågeställningarna och den teoretiska referensramen bidrog till att 
validiteten ökade. Författarna höll en så neutral ton i intervjuerna som möjligt och 
ställde inte ledande frågor.  
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4 Empiri 
 

I detta kapitel redogörs ICA: s företagsbakgrund och de primärdata som samlats in 
under intervjuerna. Huvuddelen av empiriavsnittet består av information från 
intervjuer med två respondenter från olika ICA Närabutiker i Västerås. Nedan följer 
sammanfattningar av de två intervjuerna. Intervjuerna återges enskilt, då de senare 
skall analyseras var för sig samt jämföras med varandra.   

 

4.1 Företagsbakgrund 
Dagens ICA har sitt ursprung i Hakonbolaget som startades av Hakon Swenson år 
1917 i Västerås. Som ett av Sveriges mest kända varumärken omsatte ICA Sverige 
AB 51 438 Mkr år 2007. (Practica-butiken i praktiken, u.å.) 
 
De 1500 ICA-butiker som finns i Sverige ägs av egna företagare, butikerna är deras 
egna och de konkurrerar med varandra. Av dessa 1500 ICA-butiker är 742 stycken 
ICA Närabutiker. De väljer själva prissättning och servicenivå, vilket är en del av 
ICA-idén. (ICA: s Intranät, 2008) Det handlar om en vilja att klara sig själv och en 
önskan att samarbeta under varumärket ICA. (ICA koncernens årsredovisning 2006) 
 
ICA: s strategi är att ICA skall vara ett långsiktigt och livskraftigt företag med en god 
ekonomi samtidigt som de skall ha ett medvetet miljöarbete och ett 
samhällsengagemang. De strategier som ICA har utformat för verksamheten är bland 
annat att de egna handlarna kan utnyttja ICA: s storskalighet genom att koncernen 
koordinerar de centrala funktionerna. Genom effektivare arbetssätt skall detta skapa 
besparingar som bland annat skall återinvesteras för att motverka prishöjningar. En 
annan strategi är att genom lokalt anpassade koncept, avpassa det lokala erbjudandet 
efter kundernas önskemål. Den lokala anpassningen skall ske såväl av den enskilde 
handlaren som genom koncept anpassade för olika geografiska marknader. ICA skall 
även erbjuda ett attraktivt sortiment som ger kunderna en större valmöjlighet och 
detta skall i sin tur bidra till ökad försäljning och lönsamhet för de egna handlarna och 
koncernen. (ICA AB, 2008)  
 
Behovet att handla ser olika ut för olika människor och för att kunna uppfylla dessa 
behov har ICA skapat olika butiksprofiler. Butikerna placeras beroende på vilken 
målgrupp de eftersträvar att vända sig till. De olika butiksprofilerna är ICA Nära, 
Supermarket och MAXI Stormarknad. En ICA Närabutik är en komplett matbutik 
som finns nära kunden med inspirerande måltidslösningar och personligt bemötande. 
Vissa av ICA Närabutikerna fungerar som ombud för Apoteket, Systembolaget och 
ATG. (ICA: s Intranät, 2008) 
 

4.2 ICA Nära Steens, Skallberget 
Materialet i kapitel 4.2 är hämtat från intervjun med Max Forsgren den 29 april 2008 
klockan 18:30 om ingenting annat anges. 
 
Respondenten är Max Forsgren, butiksägare av ICA Nära Steens, Skallberget. ICA 
Steens är till ytan en av de mindre ICA Närabutikerna i Västerås och har cirka 4 500 
artiklar i sortimentet. Max Forsgren säger att han har någon artikel av allting men att 
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antalet artiklar är väldigt begränsat. Förr i tiden, innan de större butikerna fanns, 
fungerade hans butik som en områdesbutik där många gjorde sina totala matinköp. 
Sedan många år tillbaka fungerar dock butiken som en kompletteringshandel dit 
kunderna kommer cirka tre gånger i veckan för att köpa mjölk, bröd och annat som 
kan ta slut mitt i veckan. Max Forsgren anser att hans målgrupp är de som bor i 
närområdet på Skallberget. 
 

4.2.1 Marknadsföring av mindre företag och mindre återförsäljare 
Då Max Forsgren inte själv sköter merparten av sin marknadsföring utan köper 
tjänsten av centrala ICA förlitar och stödjer han sig till stor del på dem.  
 
På frågan om han anser att det är något speciellt som gör hans butik unik jämfört med 
andra liknande butiker svarar han att ordning och reda är ett koncept han jobbar hårt 
efter. Det är nästan en självklarhet säger Max Forsgren, att detta måste råda annars 
finns risken att det blir alldeles för rörigt. Många kunder påpekar detta, kommenterar 
han nöjt, de tycker att det är en �fin liten butik med ordning och reda�. 
 
Max Forsgren anser att han använder ICA: s kunddatabas fullt ut i sin marknadsföring 
eftersom han köper tjänsten av ICA. Tack vare databasen kan centrala ICA ha uppsikt 
över vilka som är butikens stamkunder och direktriktad reklam kan utformas så att 
han som butiksägare i minsta möjliga mån slipper �att elda för kråkorna�, som han 
uttrycker det. Han anser att arbetet med ICA fungerar mycket bra och han har därför 
inte behov av att göra förändringar. 
 
Max Forsgren bedömer att han lägger ner drygt en procent av omsättningen på 
marknadsföringsåtgärder. 
 
Förändringar i konkurrensen, menar Max Forsgren, märks tydligt genom trenden att 
handeln från konsumenterna mer och mer styrs till de externa centrumen som ligger 
utanför stadskärnan. De forna stamkunderna handlar mer på ICA Maxi i Hälla och 
Erikslund och hans butik blir enbart en kompletteringsbutik. Han förklarar detta 
genom att visa på vad som hände för cirka 15 år sedan när de första större ICA 
butikerna tillkom, de så kallade ICA Supermarket. Redan då började folk storhandla i 
dessa butiker och använde i större utsträckning den lilla ICA Närabutiken som 
kompletteringsbutik. Max Forsgren menar att det för hans del inte spelar någon roll 
om den stora massan storhandlar på en ICA Supermarket eller på en ICA Maxibutik, 
han har sedan länge vant sig vid att ha den försäljning han har. 
 
Eftersom Max Forsgren köper in stora delar av marknadsföringen från centrala ICA 
påverkas inte den dagliga verksamheten i butiken av marknadsföringsarbetet, enligt 
honom. 
 

4.2.2 Produkt 
Huruvida placeringen av produkterna i butiken kan vara en del av marknadsföringen 
verkar Max Forsgren inte ha funderat på. Han säger att �visst är det väl det� efter en 
stunds övervägande. Hans måtto är att endast täcka grundbehovet en 
kompletteringsbutik kan tänkas behöva. Detta kommer från att butikens kvadratmetrar 
inte räcker till för något mer. 
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Trots den lilla yta Max Forsgren har att arbeta med gör han sitt yttersta för att butiken 
skall ha ett så stort sortiment som möjligt. Han berättar att han gärna hade tio olika 
varumärken av en och samma produkt, eftersom han vet att folk vill ha lite mer att 
välja på, men detta är en omöjlighet i hans fall. Han fokuserar istället på att ha det 
marknadsledande märket, ICA: s eget märke och ett annat lite billigare märke. I vissa 
fall blir det upp till fem olika varumärken medan det i de flesta fall handlar om max 
tre olika. Det beror alldeles på vilken produkt det är säger Max Forsgren. 
 
Vikten av att ha det marknadsledande varumärket i butiken är mycket stor eftersom 
reklam för detta varumärke ofta syns på flera olika ställen. Detta kommer sig av 
varumärkets egen reklam samt att ICA centralt ofta marknadsför de större 
varumärkena via deras TV-reklam. Skulle exempelvis Fun Light lansera en ny 
smakvariant är det viktigt för Max Forsgren att genast beställa hem denna vara. På 
grund av butikens storlek måste han kontrollera vilken av Fun Lights andra smaker 
som säljer sämst för att ta bort den ur sortimentet och göra plats för den nya varianten. 
Max Forsgren anser att det till stor del är leverantörerna som styr mycket av hans 
sortiment. 
 
Max Forsgren berättar att ICA: s eget märke är viktigt att ha i sortimentet därför att 
det bland annat finns med mer och mer i reklamen. Vidare berättar han att han kan 
sälja ICA-märket lite billigare eftersom marginalen är lite högre, trots att kvaliteten 
inte är sämre jämfört med marknadsledaren. Det finns enligt honom lite mer pengar 
att tjäna på deras eget märke.  
 

4.2.3 Pris 
Vad gäller prissättningen av varor i butiken arbetar Max Forsgren till största delen 
efter en central rekommendation från ICA, främst när det gäller kolonialvaror, 
djupfrysta varor och liknande. Han har i ett tidigare skede meddelat centrala ICA 
vilken snittmarginal han vill ha och de skickar därför ut ett prisförslag till honom på 
varorna som han borde hålla. Däremot prissätter han frukt och grönt helt själv. Där 
arbetar han med att ha väldigt låg snittmarginal på exempelvis bananer vilket han 
istället tar igen genom att ha hög marginal på exempelvis blomkål. Detta för att 
sammantaget hålla den snittmarginal som planerats. Han har även uppsikt på vad 
exempelvis ICA Maxi tar för vissa varor och försöker att inte ha ett allt för stort gap 
mellan deras priser och sina egna. 
 
Max Forsgren har inga egna kuponger på varor som han skickar ut. Men det händer 
att leverantörer kommer in och vill sätta upp kuponger på någon av deras varor i 
butiken, vilket han nästan alltid är positiv till. Skulle han ha en pall över av en viss 
vara efter en genomförd kampanj kan han sätta ned priset för att bli av med varorna 
om han vill. Det är billigare att bli av med varorna snabbt än att lagerföra en stor 
kvantitet enligt Max Forsgren. 
 
På frågan vilken slags prisstrategi han arbetar efter visade det sig att han till största 
delen arbetar efter en kostnadsbaserad prisstrategi men att han även måste väva in viss 
konkurrensbaserad strategi. När det går ut annonsblad till målgruppen är det centrala 
ICA som bestämmer vilka produkter som finns med och vad priset på produkterna 
skall vara. Det händer att han tycker att en viss vara inte är nedsatt tillräckligt mycket 
för att vara konkurrenskraftig. Detta kommunicerar han till ICA genom att framföra 
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sina åsikter. Ofta handlar det om just för dyra varor, han säger att det sällan sätts för 
låga priser.  
 

4.2.4 Plats 
ICA Steens har öppet alla dagar, måndag till lördag klockan 09.00 till 20.00 och 
söndagar 12.00 till 20.00. Dessa öppettider har varit desamma i många år och Max 
Forsgren tycker att dessa tider passar hans butik. Han berättar att det finns andra 
butiker som har öppet från 09.00 till 22.00 alla kvällar i veckan men han anser inte att 
han behöver ha den servicen. Han tror att den merförsäljning som krävs för att 
finansiera längre öppettider inte skulle ske. Samma personer som idag ser till att 
handla innan han stänger klockan 20.00 skulle istället dra ut på det och handla lite 
senare på kvällen. Vidare antyder han att eftersom han stänger redan klockan 20.00 
slipper hans butik dra till sig buset som kan ställa till med bråk. 
 
Butikens läge på Skallberget tycker Max Forsgren är bra. Butiken har legat där i snart 
50 år och var för cirka 20 till 25 år sedan sedd som en stor butik. Annat är det idag när 
butiken är en av de mindre ICA-butikerna i Västerås.  
 
Det är enligt Max Forsgren helt upp till varje ICA-butiksägare att själv välja hur 
många och vilka leverantörer de vill ha. Detta till trots är det ICA: s egna 
distributionskanal som står för merparten av leveranserna till ICA Nära Steens. 
Anledningen att han främst väljer ICA som leverantör är för att de på senare år skapat 
en betydligt större bredd i sitt sortiment, effektiviserat leveranserna och har bra 
prissättning jämfört med andra leverantörer. Tidigare hade Max Forsgren 15 stycken 
leverantörer, idag har han cirka 10 stycken. 
 
På frågan om vad han gör för att skapa sin butiks image och atmosfär svarar Max 
Forsgren att eftersom det främst är mat han säljer och jobbar med är det viktigt att ha 
ordning och reda och att det är rent och snyggt i butiken. Han berättar också att han 
försöker hålla prisbilden �normal� för den slags butik han har. Den ska inte vara för 
låg eftersom han anser att det är omöjligt för honom att ha låga priser samt att den 
heller inte får vara för hög vilket kan göra att �folk skriker�. 
 

4.2.5 Påverkan 
Max Forsgren köper ett marknadsföringsprogram av centrala ICA vilket är specifikt 
anpassat för ICA Närabutiker. Det betyder att han betalar en viss summa till ICA för 
att de ska sköta alla annonseringsåtgärder för hans butik. Allt läggs upp på helårsbasis 
för att butiksägarna skall veta när och vad som kommer att annonseras innan 
utskicken går ut. Det är reklamblad vissa veckor, utskick av brev andra veckor samt 
att tidningen Buffé och TV-reklamen räknas in. Max Forsgren förlitar sig till största 
delen på ICA: s centrala marknadsföring och ser inte att det finns behov av förändring 
eller andra marknadsföringsinsatser för hans butik. På grund av detta annonserar han 
inte i VLT, Västerås Tidning eller några liknande medier.  
 
Max Forsgren låter det centrala ICA sköta all annonsering eftersom han anser att de 
sköter det bäst. De skapar annonsen, väljer media, håller bra kostnader och så vidare. 
Efter en aktivitet utvärderas också effekten av centrala ICA som då går in i ICA: s 
databassystem och utvärderar hur mycket en annonsvara sålts i butiken efter en 
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aktivitet jämfört med innan. De granskar även hur försäljningen påverkats ett tag efter 
annonseringen. På grund av att ICA: s centrala marknadsavdelning erbjuder dessa 
tjänster kan han som butiksägare fokusera helt på andra aktiviteter som händer i 
butiken och ingår i den dagliga verksamheten. 
 
För de nyinflyttade i området eller de nya kunder som ansöker om ICA-kundkort hos 
ICA Steens köper Max Forsgren en tjänst från centrala ICA. De skickar ut ett vykort 
till hushållet som hälsar dem välkomna till området tillsammans med en eller två 
gratisprodukter. Just nu är detta erbjudande ICA: s färska pasta tillsammans med en 
pastasås. ICA: s kunddatabas är på grund av detta något som används flitigt enligt 
Max Forsgren. 
 
ICA Steens i Skallberget har en räckvidd för sitt reklamblad på cirka 600 hushåll. 
Reklambladet läggs i alla brevlådor i området som inte har �Nej Tack Till Reklam�. 
Brevutskicket går däremot bara ut till de så kallade stamkunderna, vilka handlar för 
en viss summa per månad på ICA Steens. Antalet stamkunder som får brevutskicket 
ligger på cirka 100-160 stycken hushåll. 
 

4.2.6 Relationsmarknadsföring 
På frågan om han arbetar medvetet med att skapa långsiktiga relationer till sina 
kunder svarar Max Forsgren att han själv inte gör det men att han köper tjänsten av 
ICA-kundkort. Den tjänst han köper går ut på att hantera de stamkunder han har, vilka 
identifieras genom att de drar sitt ICA-kundkort och har handlat för minst 1000 kr per 
månad. 
 
Max Forsgren arbetar efter devisen att kunder inte storhandlar hos honom och har 
därför anpassat sin verksamhet efter detta. Vissa av hans till åren komna kunder ser 
han dock som genuint lojala eftersom de köper i stort sett hela sin matranson i 
butiken. Att ha lojala kunder ser han som väldigt angeläget. Han försöker få samma 
människor att besöka butiken några gånger per vecka. Utöver detta ser han även att 
det droppar in lite olika människor som spontant hyr en videofilm eller liknande.   
 
Kommer det in en kund och efterfrågar en speciell produkt som Max Forsgren inte 
har i sitt sortiment försöker han i första hand förmå kunden att välja ett alternativ som 
finns i butiken. Är det efterfrågade någonting han inte alls har måste han ta ställning 
till om det är något han vill ha i sitt sortiment eller inte. Eftersom beslutet att ta in en 
ny produkt ofta innebär att en annan måste bort för att ge plats, är det ett viktigt 
ställningstagande från hans sida. Detta innebär att han ibland helt enkelt får förklara 
för kunden att han tyvärr inte har det efterfrågade och inte heller har möjlighet att ta 
in det på grund av utrymmesskäl. Dock händer det att den efterfrågade produkten 
känns aktuell för butiken och vid detta tillfälle beställer han hem den och förklarar för 
kunden att den kommer att finnas i butiken inom ett par dagar.  
 

4.3 ICA Nära Pettersberg 
Materialet i kapitel 4.3 är hämtat från intervjun med Musa Özer den 29 april 2008 
klockan 20:00 om ingenting annat anges. 
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Respondenten är Musa Özer, butiksägare av ICA Nära Pettersberg. Till skillnad från 
ICA Nära Steens har ICA Nära Pettersberg ungefär dubbel så många artiklar i 
sortimentet, cirka 11 700 stycken. Musa Özer anser att hans butik är en typisk 
områdesbutik med en relativt stor målgrupp. Den primära målgruppen är boende i 
närområdet och den sekundära målgruppen är förbipasserande då butiken ligger nära 
en större trafikled. Sekundärområdet är förhållandevis stort eftersom Musa Özer även 
erbjuder flertalet tjänster såsom post, DHL, bankombud för vissa av de större 
bankerna, speltjänster och videouthyrning. Detta lockar folk från stora delar av västra 
Västerås.  
 

4.3.1 Marknadsföring av mindre företag och mindre återförsäljare 
På frågan om Musa Özer går på intuition vad gäller marknadsföringen eller om han 
använder sig av tidigare kända marknadsföringsverktyg menar han att det i hans fall 
handlar om både och. Han försöker ha egna lösningar på saker och ting och dessa 
lösningar kommer ifrån den yrkesstolthet, yrkeskunnighet och erfarenhet han har 
skapat sig. Vidare säger han att det inte alltid går att följa färdiga recept på 
marknadsföring, utan han ser dem som hjälpmedel. Musa Özer fortsätter att förklara 
detta med att han har en egen stil och en egen marknadsföring som är unik för just 
hans butik. Han anser att hans marknadsföring är unik för butiken och att han har en 
typ av marknadsföring som gör hans butik naturligt starkare på marknaden. Musa 
Özers har ett synsätt på marknadsföring som handlar om att använda sig av 
marknadsmixen och inte vara bunden till ett sätt, utan han kan variera sig med hjälp 
av olika variabler.   
 
Musa Özer menar att hans butik är unik jämfört med andra butiker eftersom det inte 
finns någon butik som liknar ICA Nära Pettersberg. Han fortsätter diskussionen med 
att han inte heller försöker få butiken att lika någon annan, vilket gör den unik åt 
andra hållet. Dock påpekar han att det i sig inte betyder att han inte hämtar influenser 
från andra butikers sätt att placera vissa produkter, exponeringar och så vidare, men 
han ser till att göra dem till unika lösningar för ICA Nära Pettersberg. Musa Özer 
anser att kunderna skall känna igen sig, att det skall vara enkelt att handla hos honom 
och det skall gå fort. Detta menar han är en kärnpunkt, det skall gå fort, men kunden 
skall få med sig det som han/hon behöver.  
 
Att använda sig av ICA: s kunddatabas i sin marknadsföring är någonting Musa Özer 
gör i allra högsta grad. Det går använda den mer än vad han gör idag, men han anser 
att det han idag nyttjar räcker. Genom kunddatabasen kan han till exempel skicka ut 
personliga kort till jubilarer i god tid, vilka innehåller en gåva som hämtas i butiken 
(den kundspecifika marknadsföringen).  
 
Musa Özer berättar att han förändrar sin annonsering varje gång, eftersom den inte 
alltid innehåller samma budskap då bilderna, texten och erbjudanden varierar. 
Däremot menar han att layouten alltid är densamma. Layouten förändras inte eftersom 
Musa Özer anser att kunderna i så fall kan tro att det handlar om en ny butik. Vidare 
anser han att det personliga reklambladet skall vara efterlängtat och väljas ut först 
bland mängden av all reklam en konsument idag får och därför skall det vara enkelt 
att känna igen.   
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På sina marknadsföringsinsatser lägger Musa Özer en procent av omsättningen men 
målet är 0,7-0,8 procent.  
 
Konkurrensen på marknaden idag har enligt Musa Özer bara blivit hårdare och 
grymmare, vilket gör det tuffare att hävda sig. Det finns många faktorer idag genom 
vilka konkurrenter försöker att vinna kunderna gunst och därför är det viktigt för ICA 
Nära Pettersberg att göra sig unik. I första hand handlar det om att göra kunderna som 
återfinns i primärområdet mycket lojala och de som han sedan kan erövra från 
sekundärområdet är plus i kanten. Musa Özer anser att det är svårt att ha några andra 
ambitioner med den typ av butik han driver eftersom upptagningsområdet är relativt 
litet jämfört med till exempel en Maxibutik vilken har hela Västmanland som 
upptagningsområde.  
 
Musa Özer bedömer att den dagliga verksamheten i butiken inte påverkar hur mycket 
tid han lägger på sin marknadsföring. Han menar att med den teknik som finns i 
dagsläget behöver det inte alls vara betungande att planera marknadsföringen och det 
finns tid för att planera speciella erbjudanden utan att detta stör eller påverkar det 
dagliga arbetet. Vidare säger han att det gäller att ha fokus på butiksverksamheten om 
dagarna och inte lägga ner en massa tid på att till exempel ta fram ett nytt reklamblad. 
För att göra marknadsföringen så effektiv som möjligt är centraliseringen viktig, 
samtidigt som han kan behålla sin egen stil för sin butik. Musa Özer tycker balansen i 
det hela är att ta del av stordriftsfördelarna som finns tillgängliga inom centrala ICA 
samtidigt som han är lokal på sin marknad.  
 

4.3.2 Produkt 
På frågan om Musa Özer ser produkterna där de står i butiken som en del av sin 
marknadsföring menar han att det är självklart. Han ser det som att produkterna är 
kärnverksamheten och allting handlar om dem. Musa Özer säger att produkternas 
plats i butiken är A och O och speglar vilken framgång butiken kommer ha. Vidare 
anser han att även kunderna har stort inflytande över produkternas placering och hans 
sortiment. Vikten av att lyssna på sina kunders önskemål tycker Musa Özer är väldigt 
viktigt.  
 
En mångfald av varumärken tillgängliga i butiken ser Musa Özer som en strategi. Den 
mångfald han har i sin butik skall återspegla samhället i övrigt och han har bland 
annat utvecklat en specialavdelning för världens mat. I och med att människor i 
allmänhet reser betydligt mer idag upplever han en större köplust på diverse produkter 
som tidigare inte efterfrågades i Sverige. 
 
Musa Özer anser, vad gäller kända/dyrare varumärken, att kundernas önskemål är 
avgörande och han vill ge dem så stor valfrihet som möjligt. Han tycker de kända 
varumärkena skall finnas bredvid de övriga så kunden själv kan få välja. Musa Özer 
påpekar dock att de kända/dyrare varumärkena inte behöver vara bättre 
kvalitetsmässigt än de billiga.     
 
Vad gäller ICA:s egna varumärke ser Musa Özer det som någonting att vara stolt 
över. Han menar att med hjälp av det egna varumärket sätter ICA tryck på andra 
leverantörer att bli vassare och bättre, eftersom ICA: s egna varumärke har ett lägre 
pris men samtidigt håller hög kvalitet.   
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4.3.3 Pris 
Musa Özer betraktar prissättningen av varorna som starkt konkurrentbaserad. Han 
berättade att han har ett måtto för butiken, det inte ska löna sig för kunderna att åka 
och handla någon annanstans. För att bevisa detta berättade han om PRO: s 
undersökning från sommaren 2007 där hans butik kom på tredje plats över 
Västmanlands billigaste matvarubutiker. Dock påpekar han ett flertal gånger att 
prissättningen är en kombination av listpriser från leverantörer, av hänsyn till 
vinstmarginal och av hänsyn till lokala konkurrenter.  Musa Özer genomför en 
enkätundersökning två gånger per år bland sina kunder, där bland annat prisbilden 
återfinns, vilket han alltid får högt betyg på.  
 
På frågan om hur mycket prisavdrag/kuponger det är han själv som bestämmer säger 
Musa Özer att han själv kan bestämma väldigt mycket men en hel del kommer från 
centrala ICA. De centrala prisavdragen, som visas i TV-reklamen och på en särskild 
plats i det personliga bladutskicket, är någonting som alla handlare måste efterfölja. 
Om Musa Özer vill ha en specifik vara till nedsatt pris har han full frihet att bestämma 
detta.   
 
Musa Özer menar att han följer en prissättning genom index, hur mycket under eller 
på index beror på vilka varor det är. Vidare säger han att butiken inte skall vara 
billigast på allt, det är en områdesbutik vilket gör att det inte går vara det. Samtidigt 
menar han att butiken skall vara ett väldigt konkurrenskraftigt alternativ, inte minst 
när det gäller basvarorna. ICA: s egna distributionskanal samt ett effektivt arbetssätt i 
butiken ligger till grund för att han skall kunna hålla låga priser. På så sätt kan han 
erbjuda sina kunder attraktiva priser över ett brett sortiment.  
 

4.3.4 Plats 
Musa Özer öppettider är måndag-fredag 9-20, lördag 9-19 och söndag 10-19. Han 
anser att butiken i dagsläget har relativt generösa öppettider, med tanke på att det är 
en områdesbutik i ett bostadsområde, men han ser i framtiden ett behov av att 
förlänga dem. Detta för att Musa Özer ser öppettiderna som ett konkurrensmedel 
eftersom de kan påverka kundfrekvensen och kundantalet till butiken. Ett exempel, 
enligt Musa Özer, som kan motivera längre öppettider är att han även hyr ut film. 
Detta menar han är en tjänst som egentligen är väldigt aktiv på kvällarna och när 
kunden hyr en film vill de ofta köpa någonting till som till exempel dricka, chips eller 
glass.   
 
Butikens läge anser Musa Özer är en viktig aspekt. Vidare säger han att de har märkt 
att butiker som haft fel läge har varit dömda att gå i konkurs. Sitt eget läge ser han 
dock som stabilt, då han menar att hans butik har ett unikt läge då den ligger mitt i 
bostadsområdet utan någon annan butik alldeles i närheten eller på direkt 
gångavstånd. Musa Özer tycker det är enkelt att ta sig till hans butik samtidigt som 
han jobbar aktivt för att påverka kommunen att förändra en stor korsning i närheten, 
som skall underlätta för förbipasserande att stanna till vid butiken. Han anser även att 
hans parkeringsmöjligheter är bra.  
 
För att täcka det sortiment Musa Özer har försöker han i det längsta använda sig av 
ICA som leverantör, men totalt sett har han cirka 6-7 stycken. En av anledningarna till 
att han i det längsta försöker använda sig av just ICA är att han anstränger sig för att 
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vara miljömedveten. För ett par år sedan kom till exempel flertalet drickaleverantörer 
med egna halvfulla lastbilar. Idag kommer ICA med en full lastbil där även drickan 
ingår. Således har han minskat antalet leverantörer och därmed också 
koldioxidutsläppen. Musa Özer nämner även att ICA-lastbilarna går på miljövänligt 
bränsle. Han försöker även gynna lokala aktörer på marknaden för att de lokala 
producenterna skall kunna leva kvar.  
 
Musa Özer arbetar hårt för att ha en speciell image och atomsfär i och runt butiken. 
Han anser att ingen marknadsföring i världen, hur proffsig den än må vara, kan göra 
underverk om den inte bevisas i det personliga mötet med kunden. Därför inkluderar 
han allt; personalens attityd, bemötande av kunder och marknadsföring i arbetet med 
butikens image och atmosfär. Han påpekar ett flertal gånger vikten av just personalens 
bemötande av kunderna, främst i kassan, som det viktigaste i skapandet av en god 
image och atmosfär.  
 

4.3.5 Påverkan 
Annonseringen sker via direktreklam, som är ICA Nära Pettersberg personliga 
reklamblad vilket läggs i primärmålgruppens brevlådor av posten. Vidare annonserar 
Musa Özer genom kundspecifik marknadsföring, vilken går ut på att särskild reklam 
skickas till kunder som fyller år, nya kunder som drar sitt kort för första gången samt 
nyinflyttade. Han har också ICA-TV i butiken, där butiksunika kampanjer visas 
blandat med till exempel nyheter, väder och generell ICA-reklam. TV-skärmarna är 
placerade både mitt i butiken och vid kassan. Anledningen till att en TV-skärm är 
lokaliserad vid kassan är för att Musa Özer inte vill att kunderna skall uppleva 
köandet som långtråkigt. För att ytterligare stimulera sina kunder har han 
inspirationsblad vid frukt och grönt, vilka innehåller förslag på maträtter för veckans 
alla sju dagar. Dessutom försöker han till det yttersta använda egna 
annonseringskanaler såsom en stor skylt vid Vallbyleden som byts varje vecka, 
skyltar utmed butiksfasaden, flaggor och gatupratare.       
 
I det personliga reklambladet återfinns sådant som centrala ICA bestämt skall vara 
med samt de produkter som Musa Özer har valt att ha med från sin butik. Detta blad 
förändras från vecka till vecka och för att göra det butiksunikt väljer han ha en egen 
skriven text på framsidan. Således anser han sig ha ett högt engagemang av 
budskapets struktur. Förutom reklambladet använder sig Musa Özer ibland av 
lokaltidningarna, VLT och Västerås Tidning. Dessa lokaltidningar använder han bara 
vid speciella tillfällen då han anser sig behöva annonsera till den stora massan i 
Västerås. Dock påpekar han att i och med att han är en lokal aktör finns det inget 
intresse av att locka kunder från andra sidan staden. Det viktigaste är att bearbeta den 
lokala marknaden och hans egen målgrupp. Utifrån detta försöker Musa Özer 
engagera sig så mycket det bara går i val av media. Produktion och exponering av 
annonser handhas till stor del av centrala ICA, eftersom deras program för ICA Nära 
är kostnadsöverlägset jämfört med andra alternativ. Musa Özer skickar in förslag på 
varor och text han vill ha med i det personliga reklambladet till ICA: s 
reklamavdelning. De i sin tur sammanställer ett exemplar som Musa Özer skall 
godkänna innan det trycks. För att utvärdera effekten av annonsering håller han sig 
löpande uppdaterad med vad som sålts bra samt vad som inte sålt bra. Genom att 
granska varför till exempel en vara inte såldes som tänkt menar Musa Özer att han 
reflekterar över vad han gjorde för fel, om varan var felplacerad eller inte tillräckligt 
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skyltad i butiken. Enligt honom är det inte bara exponeringen som kan slå fel utan 
även vädret kan orsaka att en vara inte säljs i den utsträckning som tänkts.  
 
Musa Özer anser att det är viktigt att aktivt arbeta med premier (lockelsevaror) för att 
locka till sig nyinflyttade ICA-medlemmar. Han skickar därför ut kundspecifika 
erbjudanden som ofta innehåller ICA: s egna produkter. Det kan vara till exempel 
kaffe, pasta och pastasås. Tanken är att ge kunden en komplett måltid för att 
underlätta deras vardag.   
 
Antalet hushåll som får ICA Nära Pettersbergs personliga reklamblad är 6700 
stycken, där både primär- och sekundärområdet är inräknat. Den enda tanke som 
ligger bakom de direktutskick som Musa Özer gör är att locka till sig så många 
kunder som möjligt. Han vill att de människor som läser hans blad skall känna att 
ICA Nära Pettersberg är det självklara valet att handla i. 
 

4.3.6 Relationsmarknadsföring 
Musa Özer menar att han självklart arbetar medvetet för att skapa långsiktiga 
relationer till sina kunder. Han nämner även den välkända 80/20-regeln, nämligen att 
det kostar 80 % energi att skaffa nya kunder och 20 % energi att försöka behålla de 
kunder som butiken redan har. Utifrån det menar Musa Özer att han vore tokig om 
han inte försökte behandla och bearbeta de kunder han redan har på bästa sätt, 
eftersom det helt enkelt kostar minst och är enklast eftersom han redan har en relation 
till dem. Den väg Musa Özer vill gå för att skapa lojala kunder är att göra så många av 
butikens kunder som möjligt till stamkunder. Räknat i kronor blir en kund stamkund 
när han/hon handlar för minst 1000 kronor i månaden på ICA Nära Pettersberg. Musa 
Özer menar att gränsen måste sättas någonstans och med rätt metoder och rätt 
bearbetning kan han få kunder att nå den gränsen och kanske till och med handla för 
ännu mer varje månad. När en kund har blivit stamkund vänder sig Musa Özer till 
dem genom kundspecifik marknadsföring. I och med att de då räknas som stamkunder 
betyder det att de använder sitt ICA-kort och genom detta får han en hel del uppgifter 
och statistik som är kundnyttiga. Han menar att uppgifterna inte bara är nyttiga för 
butiken utan även för kunderna, så han till exempel kan veta när en kund fyller år och 
skicka ut en gåva till honom/henne. Genom detta drar även kunden nytta av de 
uppgifter Musa Özer får genom att kunderna är lojala mot hans butik. 
 
Att butiken har lojala kunder anser Musa Özer som väldigt viktigt. Han menar att de 
lojala kunderna är de bästa marknadsförarna av butiken och det finns inte något bättre 
än när en kund talar sig varm för sin hemmabutik till grannen eller vännen.   Musa 
Özer säger att om en kund kommer till butiken med speciella önskemål om till 
exempel en viss produkt tar han hem den per omgående om möjligheten finns. Han 
menar vidare att när en kund har fått en produkt till butiken som inte tidigare fanns, 
kommer kunden känna sig nöjd och stolt över att det var tack vare honom/henne som 
varan nu finns i butiken. Musa Özer anser också att genom att tillmötesgå kundernas 
önskemål skapas det en relation mellan dem och butiken. Även andra kommentarer 
om vad kunder saknar försöker Musa Özer åtgärda. Det kan till exempel vara en kund 
som anser att en gång är lite för trång, finns möjligheten att åtgärda det, görs det 
också.   
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5 Analys 
 

Analysen inleds med att en inomfallsanalys genomförs där ICA Nära Steens, 
Skallberget och ICA Nära Pettersberg analyseras var för sig. Efter det följer en 
mellanfallsanalys där de båda butikerna jämförs med varandra för att mönster som 
visar skillnader och likheter skall kunna skönjas.  

 

5.1 ICA Nära Steens, Skallberget 
Målgruppen för butiken är de boende i närområdet på Skallberget och reklamen går ut 
till cirka 600 hushåll. Butiken har cirka 4500 artiklar i sitt sortiment och är därför en 
av Västerås minsta ICA Närabutiker. Han avsätter drygt en procent av sin omsättning 
till marknadsföring.   
 

5.1.1 Marknadsföring av mindre företag och mindre återförsäljare 
I Marketing Week skriver de att mindre företag är mer positiva till användning av 
marknadsföring än vad de stora företagen är samt att de mindre företagen har högst 
sannolikhet att överväga grundläggande marknadsföring för att nå framgång. 
Eftersom Max Forsgren inte själv sköter sin butiks lokala marknadsföring utan köper 
tjänsten av centrala ICA går det skönja att han själv inte är särskilt engagerad av detta 
utan överlåter det mesta till den stora koncernen. Butiken har med andra ord en 
grundläggande marknadsföring, dock sköts den nästan helt av centrala ICA. Utifrån 
detta går uppfatta att Max Forsgren är medveten om att den grundläggande 
marknadsföringen är viktig, men inte själv har något större intresse i frågan. Som 
Jocumsen menar använder sig mindre företag till största delen av intuition och 
magkänsla snarare än kända marknadsföringsverktyg, vilket inte återspeglas i fallet 
med ICA Nära Steens, Skallberget. Då Max Forsgren köper stora delar av 
marknadsföringen behöver han inte själv engagera sig i så stor utsträckning och 
därmed inte heller använda varken intuition eller magkänsla. Istället förlitar han sig på 
ICA som använder sig av kända marknadsföringsverktyg. Eftersom Max Forsgren ser 
sin butik som kompletteringsbutik och inte heller har en önskan om att vara någonting 
annat, kan författarna hålla med om att han inte har behov av någon överdådig 
marknadsföring.  
 
Vid marknadsföring av mindre företag finns det enligt Liraz ett antal fallgropar som 
företagen bör vara medvetna om samt förstå för att kunna undvika. En av dessa går ut 
på att butiksägaren måste vara medveten om vad det är som gör just hans butik unik. 
Max Forsgren menar att ordning och reda är ett koncept som han jobbar hårt efter och 
många kunder anser att det är en �fin liten butik med ordning och reda�. Detta är inte 
någonting unikt för just hans butik utan torde vara något som de flesta butiksägare 
arbetar aktivt med. Är det någonting som är unikt med ICA Nära Steens borde det 
vara att butiken är så liten och att den det till trots har lyckats överleva i den hårda 
konkurrensen. Vikten av att använda en kunddatabas för att effektivisera utskick till 
redan befintliga kunder har Max Forsgren, precis som teorin antyder, förstått. Han 
använder dock inte själv kunddatabasen utan lämnar det till centrala ICA att sköta. 
Som Liraz säger bör ett företag inte förändra ett koncept för annonsering som har 
visats sig fungera. Här syns en stark koppling till Max Forsgrens sätt att tänka, han 
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håller fast vid en marknadsföring som fungerar bra för honom och har inga som helst 
planer på att förändra den.  
 
Pearce och Reid menar att antalet konkurrenter har ökat genom att nya butiksformat 
tillkommit och en förbättrad uppskattning från återförsäljaren för att behålla 
nuvarande kunder är nödvändig för att överleva i den nya konkurrensen. Då Max 
Forsgren sedan länge har insett sin begränsning och anpassat butiken till att vara 
endast en kompletteringsbutik har han också gett butiken möjlighet att överleva i den 
hårda konkurrensen. Med hänsyn till det ovan skriva ser han sig inte som en 
konkurrent till de stora matbutikerna i de externa köpcentrumen och det är 
förmodligen denna insikt som gör att hans butik klarat sig så bra.  
 
Som teorin tar upp är det svårt för de mindre återförsäljarna att effektivt sköta 
marknadsföringen eftersom den dagliga verksamheten tar upp den mesta av tiden. 
Genom att Max Forsgren köper in marknadsföringen från centrala ICA påverkas inte 
hans dagliga verksamhet alls av det faktum att marknadsföringen tar tid. Tack vare att 
han köper in marknadsföringen kan han sälja och överleva samtidigt som butiken har 
en väl fungerande marknadsföring. Således frånkommer han problemet att mindre 
butiker har svårt att klara av både marknadsföring och den dagliga verksamheten.   
 

5.1.2 Produkt 
I teorin förklaras klart och tydlig att produkten har en större roll i marknadsföringen 
än att enbart vara en sak. Alla komponenter som färg, form, design och storlek ingår i 
begreppet. I marknadsföringstermer ingår också viktiga element som service efter 
försäljning i produkten. Med utgångspunkt i detta är även produktens placering en del 
av marknadsföringen. I fallet med ICA Nära Steens syns tydligt att produktens 
placering inte ses som någon större del av marknadsföringen. I och med att det är en 
kompletteringsbutik med lite yta som enbart innehåller grundbehovet av artiklar 
behöver butiken inte marknadsföra sig med hjälp av produkterna.  
 
Att ha en mångfald av varumärken i en liten butik är svårt då utrymmet är begränsat, 
men trots det är denna mångfald lika viktig som i andra butiker för att tillgodose 
kundernas behov. Max Forsgren är medveten om detta och har en önskan om att 
kunna erbjuda kunderna ett större utbud, men möjligheten finns inte. Han fokuserar 
istället på det marknadsledande märket, ICA: s egna märke och ett lite billigare 
alternativ. Det i sin tur bidrar till att han gör ett strategiskt bra val av produkter som 
mer eller mindre säljer sig själva. Det är alltså viktigt att ha kända/dyra varumärken, 
eftersom det ofta är de som är marknadsledande och därför de som säljer mest. 
Nackdelen med att ha få varumärken är att kunder kan välja att gå till en annan butik, 
om hans butik inte har just det märket de eftersöker.  
 
Genom att han har varumärken som på ett sätt eller ett annat marknadsför sig själva 
behöver han inte engagera sig i produkternas roll som del av 
konkurrensmedelsynsättet. Även ICA: s egna varumärke marknadsför sig självt på ett 
effektivt sätt och är därför viktigt att ha i sortimentet. För Max Forsgrens del är ICA: s 
varumärke betydelsefullt, eftersom han kan sälja det lite billigare därför att 
marginalen är högre och därmed tjäna lite mer pengar. Som Brassington och Pettitt 
säger handlar egna varumärken i första hand om att skapa lojalitet och positiva 
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attityder. Denna aspekt tycks inte kunna skönjas och därmed anser författarna att Max 
Forsgren förbiser en viktig aspekt med ICA: s egna varumärke.  
 
Utifrån dessa tre aspekter, hämtade från intervjufrågorna, menar författarna att 
produkten inte spelar så stor roll i Max Forsgrens marknadsföring, mycket på grund 
av den yta och roll butiken har. Dock anser författarna att den indirekt är en del av 
butikens marknadsföring, han är bara inte riktigt medveten om det själv.  
 

5.1.3 Pris 
Då pris, sett ur konkurrensmedelsynsättet, är ett medel som är enkelt att ändra på skall 
inte heller dess förmåga att orsaka stora konsekvenser underskattas. Via 
prissättningen av varor kan butiksägaren välja vad priset skall spela för roll. Med 
detta menas om priset skall sättas med hänsyn till exempelvis leverantörer, 
konkurrenter eller vinstmarginal. I och med att Max Forsgren till stor del följer 
rekommendationer från centrala ICA går det säga att han arbetar med priset efter den 
vinstmarginal han önskar. Det går också skönja en tendens att han anpassar sig efter 
lokala konkurrenter, då han tar hänsyn till vad exempelvis ICA Maxi tar för vissa 
varor. Detta för att glappet dem emellan, prismässigt, inte skall bli för stort. Eftersom 
Max Forsgren ibland väljer att sänka priset på vissa varor, för att bli av med en stor 
kvantitet och annars håller en ganska hög prisnivå, skapar han kanske inte de bästa 
förutsättningarna för sig själv. Detta då Kotler menar att butiker som har låga priser 
varje dag är mer lönsamma än de butiker som jobbar med att sänka priset på vissa 
varor under perioder. Eftersom Max Forsgren till största delen arbetar efter en 
kostnadsbaserad prisstrategi finns helt enkelt risken att detta kan leda till att priset blir 
för högt, vilket i sin tur kan bidra till utebliven försäljning. Dock bör hänsyn tas till att 
butiken är en kompletteringsbutik och Max Forsgren kan utifrån detta inte hålla för 
låga priser. Kotlers teori till trots har han uppenbarligen en prissättning som fungerar 
eftersom han överlever i den hårda konkurrensen. Vad gäller priset på varor i 
reklambladet är det ICA som bestämmer vad detta skall vara. Därför har han ingen 
större möjlighet att påverka priset på annonsvarorna vilket bidrar till att han inte kan 
påverka hela sin prissättning.    
 
Författarna menar att det går konstatera att Max Forsgren arbetar aktivt med pris som 
konkurrensmedel. På grund av hans roll som kompletteringsbutik har han dock inte 
möjlighet att i stor utsträckning konkurrera med hjälp av pris.   
 

5.1.4 Plats 
Öppettider hör samman med tillgänglighet och att butiken har rätt öppettider är en 
allmän målsättning för detta konkurrensmedel. För Max Forsgrens del har 
öppettiderna varit samma under många år och han anser att de passar butiken syfte 
som kompletteringsbutik. Att ha längre öppettider menar han inte behövs då den 
merförsäljning som krävs inte skulle ske. Eftersom han ser sin butik som en 
kompletteringsbutik kan öppettiderna uppfattas som lite korta, åtminstone kvällstid. 
Detta behov av en kompletteringsbutik torde vara störst kvällstid när kunderna önskar 
att enkelt kunna köpa den vara de tidigare glömt. Således anser författarna att ICA 
Nära Steens inte riktigt har rätt öppettider för sitt syfte.  
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Lokaliseringen av butiken är enligt teorin lika viktig som öppettiderna. Enligt 
Dotevall är närheten till konsumenterna av stor vikt, därför de ofta väljer den butik 
som är mest lättillgängligt. ICA Nära Steens har funnits på samma plats i snart 50 år, 
vilket gör att dess lokalisering är väl etablerad i området. Tack vare den väl etablerade 
lokaliseringen är det enkelt för kunderna att hitta till butiken. I och med att 
målgruppen återfinns i det direkta närområdet kan läget för butiken ses som mycket 
bra.  
 
Eftersom plats är ett mycket dynamiskt element inom konkurrensmedlet återfinns 
även distributionskanalen här. Den distributionskanal Max Forsgren främst använder 
sig av är ICA:s egen, men det är helt upp till honom att välja vilka och hur många 
leverantörer han vill ha. I dagsläget har han cirka 10 stycken leverantörer till sin 
butik. Genom att han har ICA som huvudleverantör reducerar han antalet mellanled, 
vilket i sin tur bidrar till att han får bättre pris på varorna vilket i slutändan gynnar 
konsumenten. I och med att det är en liten butik som inte köper in stora kvantiteter får 
han också bättre pris genom att använda sig av en större leverantör som kan leverera 
allt istället för exempelvis beställa från 20 olika leverantörer. Utifrån detta anser 
författarna att Max Forsgren gör ett bra val av distributionskanaler.  
 
Image och atmosfär går ut på att varje butik har ett fysiskt upplägg som gör det svårt 
eller enkelt för konsumenten att ta sig fram. Atmosfären i butiken måste passa 
målgruppen för att göra kunderna sugna att handla. För Max Forsgrens del handlar 
detta om att ha ordning och reda samt rent och snyggt i butiken. För honom betyder 
alltså image och atmosfär att ha en fräsch butik, medan de andra aspekterna inte 
spelar så stor roll i hans sätt att visa upp butiken. Enligt författarna fungerar Max 
Forsgrens agerade väl, i och med att hans butik lever vidare och behåller sin 
kundkrets. Han tar även upp prisbilden, eftersom han anser att en normal prisbild 
skapar rätt atmosfär, vilket gör kunderna sugna att handla. Teorin i denna uppsats 
stödjer inte detta, men författarna anser att detta argument stämmer mycket väl 
överens med verkligheten. Detta då en för hög prisbild definitivt inte gör en kund 
sugen att handla. 
 
P: et plats tycks spela en viktig roll i Max Forsgrens marknadsföring, dock är till 
exempel läge och lokalisering sådant som följt med sedan länge och som han inte har 
valt själv. Men valet av honom att ta över butiken visar ändock på att han ansåg 
platsen som bra. Image och atmosfär tycks enligt författarna inte spela så stor roll för 
Max Forsgren, men överlag är ändå plats ett viktigt P i hans marknadsföring. 
 

5.1.5 Påverkan 
Detta konkurrensmedel har en hög övertalningsförmåga och hög profil och kan därför 
enkelt skada eller skapa konkurrensmedelsynsättet. För att undvika detta krävs vis och 
konstant analys, planering och management. Tack vare att Max Forsgren använder sig 
av centrala ICA: s marknadsföringsprogram, vilket är specifikt anpassat för ICA 
Närabutiker, får han direkt någon som hanterar marknadsföringen, planerar den och 
konstant analyserar den åt honom. I och med detta är risken att marknadsföringen 
skadar hans butik liten, men den finns dock då han själv inte kan kontrollera vad som 
sker. I det marknadsföringsprogram Max Forsgren köper av ICA ingår det lokala 
stamkundsutskicket och reklambladet, vilka går ut till hans målgrupp. Vidare ingår 
även den annonsering som centrala ICA skapar för alla sina butiker i detta 
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marknadsföringsprogram. Genom detta förekommer inte heller annonser i de större 
lokaltidningarna som VLT och Västerås Tidning. Enligt Fam och Yang använder sig 
mindre återförsäljare flitigt av direktreklam som till exempel flygblad och det är ett av 
de effektivaste sätten att nå ut till sin målgrupp. Utifrån detta syns tydligt att den 
annonsering Max Forsgren använder sig av är helt rätt för hans butik. Att för en liten 
butik annonsera i dagstidningar är inte optimalt då de når ett geografiskt område som 
är alldeles för stort.  Genom att Max Forsgren använder sig av centrala ICA: s 
marknadsföringsprogram får hans butiks varumärke en del av kakan genom den TV-
reklam och annat de skapar för alla butiker, samtidigt som den lokala annonseringen 
för hans butik är precis så mycket som han behöver sett ur det geografiska 
perspektivet.  
 
Eftersom Max Forsgren låter centrala ICA sköta all annonsering är han själv inte alls 
engagerad i strukturen av budskapet, val av media, kostnad av produktion och 
exponering samt utvärderingen av effekterna. Detta då han vet att de sköter dessa fyra 
utgångspunkterna så pass bra att han i lugn och ro kan ägna sig åt andra saker i 
butiken som han finner viktigare. Sett ur ett kvalitet/kostnads/tidsperspektiv menar 
författarna att Max Forsgren gör ett bra val. Detta för att det är en kompletteringsbutik 
som behöver hans engagemang för arbetet i butiken och den skulle troligtvis förlora 
på att Max Forsgren själv skötte hela marknadsföringen.   
 
Max Forsgren anser att nyinflyttade i området, som har ICA-kundkort, är viktiga och 
därför köper han en tjänst från centrala ICA som går ut på att de skickar ett vykort 
med en eller två gratisprodukter av ICA: s egna märke som kan hämtas i butiken. 
Enligt teorin är detta en säljfrämjande åtgärd vilken de flesta människor uppskattar. 
För att premien skall vara användbar bör det vara någonting som konsumenter kan 
använda hemma samt kopplar till butikens tema. Sett till vad teorin anser gör alltså 
Max Forsgren helt rätt. Han får den nyinflyttade medveten om att butiken finns vilket 
i sin tur troligtvis genererar ett besök. Då premien har ICA: s egna varumärke ger det 
också en tydlig koppling till temat butiken har, att den är en ICA-butik.   
 
Det finns ingen direkt tanke bakom de direktutskick Max Forsgren gör, utöver att de 
inte läggs i brevlådor med texten: �Nej tack till reklam�. Detta beror på att Max 
Forsgren ser hela Skallberget som sin målgrupp och därför går direktutskicken till alla 
de boende där. Således agerar Max Forsgren, enligt författarna, helt oklanderligt.  
 
Genom att Max Forsgren nyttjar centrala ICA används de påverkansmedel som är 
mest lämpade för ICA Närabutiker. Dessa är anpassade till den form av 
marknadsföring hans butik behöver. Således anser författarna att påverkan är ett 
viktigt P i Max Forsgrens marknadsföring, även om han inte sköter det själv. Han har 
gjort valet och därmed också tagit ett aktivt beslut om på vilket sätt hans butik skall 
marknadsföras.  
 

5.1.6 Relationsmarknadsföring 
Långsiktiga relationer till kunderna anser Max Forsgren är viktiga och för att skapa 
dessa relationer använder han sig av kunddatabasen, där stamkunder identifieras 
genom att de drar sitt ICA kundkort och handlar för minst 1000 kronor i månaden. 
Detta kundkort är enligt teorin ett bevis på att de mindre återförsäljarna har tagit till 
sig av relationsmarknadsföringskonceptet. Således går det enkelt konstatera att Max 
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Forsgren i sitt agerande gör helt rätt. Han skapar långsiktiga relationer genom att 
använda sig av kundkortet. Genom att framkalla långsiktiga och starka relationer 
formas också lojala kunder, vilket enligt Dahlén är mycket viktigt. Max Forsgren har 
förstått vikten av att butiken behöver ha lojala kunder och arbetar med att försöka få 
samma kunder att besöka butiken några gånger per vecka. Butiken har ett antal 
genuint lojala kunder som gör alla sina inköp där, men merparten är enbart lojala i sin 
småskalighet genom att endast kompletteringshandla. Max Forsgren är medveten om 
sin butik som enbart en kompletteringsbutik vilket gör att han också kan hitta mönster 
i kundernas beteenden. Dessa mönster kan användas för att bearbeta liknande kunder i 
omgivningen, vilket även Kaplan stödjer. Tack vare att han är medveten om att de 
flesta enbart kompletteringshandlar i butiken, kan han behandla de flesta kunderna på 
precis samma sätt och behöver inte använda sig av någon överdådig marknadsföring.  
 
Enligt Brodie et al är det väldigt viktigt att skaffa sig medvetenhet om att hänsyn till 
kundens önskemål måste tas. Kommer det en kund till butiken som har ett speciellt 
önskemål om en viss produkt som Max Forsgren inte har i sitt sortiment försöker han 
i första hand förmå kunden att välja ett alternativ han har i butiken. Är det en produkt 
han inte alls har måste han ta ställning till om det är någonting han bör ha, detta på 
grund av butikens begränsade utrymme. Utifrån Brodie et al:s  synvinkel är Max 
Forsgren medveten om vikten i kundens önskemål, men han har inga större 
möjligheter att ta hänsyn till det. Han måste i första hand se till vad den stora massan 
av kunder önskar att ha och inte till vad en enskild kund önskar.  
    

5.2 ICA Nära Pettersberg 
Målgruppen för butiken är både primärområdet samt sekundärområdet och 6700 
reklamblad skickas ut till de som ingår i målgruppen. Denna ICA Närabutik kan ses 
som ovanligt stor med ett artikelsortiment på nära 11 700 artiklar. Ungefär en procent 
av omsättningen satsas på marknadsföringen. 
 

5.2.1 Marknadsföring av mindre företag och mindre återförsäljare 
Needle anser att mindre företag är mer flexibla i sin marknadsföring och i Marketing 
week går läsa att mindre företag är mer positiva till att använda sig av 
marknadsföring. Genom att Musa Özer använder sig av kända 
marknadsföringsverktyg samtidigt som han försöker hitta egna lösningar på saker och 
ting är han flexibel med sin marknadsföring. Detta ger att han är positiv till 
marknadsföring överlag, han låser sig inte vid ett speciellt sätt, utan är öppen för det 
mesta. Utifrån den erfarenhet han har med sig sedan tidigare försöker han ha egna 
lösningar och följer inte färdiga recept på marknadsföring. Det går skönja en stor 
innovativ förmåga hos Musa Özer, vilket också finner stöd i teorin om 
marknadsföring av mindre företag.  
 
Liraz hänvisar till så kallade fallgropar som mindre företag bör vara medvetna om. 
Det är bland annat viktigt för butiksägaren att ifrågasätta vad som gör butiken unik 
jämfört med alla andra. Enligt Musa Özer är butiken unik genom att den till utseendet 
särskiljer sig från andra butiker. Genom egna lösningar samt influenser från andra 
butiker har han kombinerat flera olika komponenter för att göra det lätt och bekvämt 
för kunderna att handla, bli inspirerade och för att de lätt skall känna igen sig. 
Kärnpunkten är dock att det skall gå fort samtidigt som kunden får med sig det 
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han/hon behöver. Således är Musa Özer väldigt medveten om vikten av att butiken 
skall vara unik och det är någonting han arbetar aktivt med. På så sätt lyckas han 
också undvika den fallgrop som nämns ovan. Ytterligare en fallgrop är enligt Liraz att 
mindre företag inte förstår vikten av att använda sig av kunddatabaser.  Musa Özer 
menar att han i allra högsta grad använder sig av ICA: s kunddatabas och bearbetar 
sina befintliga kunder med hjälp av den. Kopplat till teorin går det säga att han har 
förstått hur viktigt detta är för en mindre återförsäljare och har därför lyckats undvika 
ännu en fallgrop.  
 
I annonseringen håller Musa Özer sig till samma layout, detta för att kunden ska 
känna igen reklambladet, även om budskapet ändras varje gång. Han anser att hans 
reklamblad skall vara efterlängtat och väljas ut först bland mängden av reklam en 
kund får. Enligt teorin har företag endast några sekunder på sig att fånga kunden 
uppmärksamhet. Eftersom Musa Özer inte förändrar upplägget på sitt reklamblad i 
någon större utsträckning känner kunderna igen det och sannolikheten blir större att 
det uppmärksammas i reklamhögen, under de få sekunder det tar för kunden att ögna 
igenom all reklam.  
 
Som Pearce och Reid säger har antalet konkurrenter ökat genom till exempel nya 
butiksformat vilka har dykt upp på marknaden. Musa Özer bekräftar detta med att 
säga att konkurrensen blivit hårdare och grymmare, vilket i sin tur gör det tuffare att 
hävda sig på marknaden. Teorin menar även att återförsäljare som idag inte investerar 
i att förstå nuvarande kunder kommer försvinna från marknaden. Då Musa Özer 
arbetar hårt för att skapa lojala kunder, i synnerhet de som återfinns i primärområdet, 
investerar han i sin egen överlevnad. På så vis kan han också konkurrera med de nya 
butiksformat som finns idag.    
 
Teorin pekar på att det är svårt för mindre återförsäljare att effektivt sköta 
marknadsföringen eftersom den dagliga verksamheten tar upp det mesta av tiden. 
Musa Özer har dock en helt annan syn på detta. Han menar att den dagliga 
verksamheten inte påverkas, tack vare bland annat den teknik som finns idag vilken 
underlättar marknadsföringsjobbet. Hans arbete med marknadsföringen underlättas 
också av att han använder sig av centrala ICA: s marknadsföringsprogram. Således 
har Musa Özer undvikt det problem som teorin beskriver och det mycket på grund av 
att centrala ICA sköter de allra tyngsta bitarna av marknadsföringen.   
 

5.2.2 Produkt 
Feurst anser att produkten är det centrala konkurrensmedlet och kopplingen till Musa 
Özers arbete och syn är att han ser sina produkter som sin kärnverksamhet, vad allting 
skall kretsa kring och vad marknadsföringen handlar om. Han ser produkterna där de 
står på hyllan som marknadsförare i sig och valet av produkternas plats i butiken 
speglar vilken framgång butiken kommer att ha. Utifrån detta går det tydligt se att 
Musa Özer ser produkternas placering i butiken som en del av sin marknadsföring och 
att de är ett väldigt viktigt konkurrensmedel. I och med att Musa Özer ser sina 
produkter som sin kärnverksamhet har han också förstått hur viktig deras roll är för 
marknadsföringen av butiken.  
 
Musa Özer håller före att hans mångfald av varumärken i butiken skall återspegla 
samhället, därför har han bland annat en specialavdelning för världens mat. Enligt 
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Feurst är erbjudandet av rätt sortiment en viktig konkurrensfördel. Genom att 
människor reser mer idag och testar nya maträtter efterfrågas ett bredare sortiment av 
matvaror, vilket Musa Özer har insett. Vikten av att inte vara för begränsad i 
sortimentet, eftersom det kan leda till missnöjda kunder, har han anammat. Således 
kan han också tillfredsställa merparten av kunder som besöker butiken.  
 
Enligt Brassington och Pettitt drar produkter med varumärken konsumenter till 
butiken. Kända varumärken har ofta mycket support från producenten i form av 
marknadsföring så att de mer eller mindre säljer sig själva. Dock är det en fara om just 
det varumärke som efterfrågas inte finns i butiken.  Sett ur Musa Özer synvinkel är 
det inte varumärket i sig som styr vilka varor som finns i butiken, utan kundens 
önskemål. Detta bidrar till att Musa Özer agerar tvärtemot vad teorin säger, samtidigt 
som han är medveten om vilken roll varumärkena spelar. Genom att ha de varor som 
kunderna efterfrågar, istället för varor som gör sig bra i marknadsföringen, minimeras 
risken att kunden går någon annanstans.  
 
Brassington och Pettitt säger att egna varumärken i första hand handlar om att skapa 
lojalitet och positiva attityder. ICA: s egna varumärke anser Musa Özer är någonting 
att vara stolt över, likväl är han helt inne på det tryck varumärket kan sätta på andra 
leverantörer för att bli vassare och bättre. Således går det säga att Musa Özer till viss 
del har missförstått vad det egna varumärket handlar om. Eftersom han fokuserar på 
vad varumärket kan göra för till exempel konkurrensen missar han till viss del de 
egenskaper ICA: s egna varumärke skall ha vad gäller skapandet av lojalitet och 
positiva attityder gentemot kunderna. Istället för att ha fokus på kunderna har han här 
fokus på konkurrenterna. Huruvida detta är dåligt för hans affärer låter författarna 
vara osagt.   
 
Produkt ses av Musa Özer som en mycket stark marknadsförare och han ser den som 
sin kärnverksamhet. Därmed har han, enligt författarna, anammat P: et produkt fullt ut 
i sin marknadsföring.  
 

5.2.3 Pris 
Prisets förmåga att orsaka stora konsekvenser får inte underskattas, trots att medlet i 
sig är enkelt att förändra. Vad priset skall spela för roll som konkurrensmedel kan 
butiksägaren välja genom sin prissättning av varor enligt Brassington och Pettitt. 
Priset kan utifrån detta sättas med hänsyn till exempelvis leverantörer, konkurrenter 
eller vinstmarginal. Musa Özer är i sin prissättning mycket konkurrentbaserad, vilket 
grundas på hans måtto att det inte skall löna sig för kunderna att åka någon annanstans 
att handla. På det stora hela påpekar han dock att det är en kombination av listpriser 
från leverantörer, av hänsyn till vinstmarginal och av hänsyn till lokala konkurrenter. 
Genom att vara så starkt konkurrentbaserad i sin prissättning utsätter sig Musa Özer 
för en viss risk, då det är enkelt att förändra priset efter vad konkurrenterna gör och 
glömma bort de konsekvenser som för låga marginaler kan orsaka.  Risken finns att 
om butiken har satt för låga priser och sedan försöker höja dem kan det orsaka 
problem, då kunderna format ett köpbeteende baserat på de låga priserna. Då han även 
prissätter via index, som är ett hjälpmedel för att han skall kunna se var hans pris bör 
ligga, skyddar han sig till viss del från detta. Även om konkurrensen är hård, är det 
viktigt för butiken att hålla en balanserad prisbild. En åtgärd han använder sig av är 
olika prisavdrag för att möta konkurrensen. Dels kan sådana prisavdrag visas genom 
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reklambladet som både han och centrala ICA bestämmer, men det kan även ske 
genom nedsatt pris i butiken som han själv bestämmer. På så vis har han möjlighet att 
konkurrera genom priset utan att vinstmarginalen tar för stor skada.   
 
Kotler menar att butiker som har låga priser varje dag är mer lönsamma än de butiker 
som jobbar med att sänka priset på vissa varor under perioder. Eftersom Musa Özer 
använder sig av ett så effektivt arbetssätt som möjligt i butiken samt till största delen 
använder ICA som leverantör lyckas han hålla priserna relativt låga. Detta resulterar i 
att han kan erbjuda sina kunder attraktiva priser över ett brett sortiment. Sett till vad 
Kotler menar agerar Musa Özer således alldeles rätt. Han försöker konsekvent hålla 
sina priser så låga som möjligt, sett till den marginal han måste ha.    
 

5.2.4 Plats 
En allmän målsättning för detta konkurrensmedel är butikens öppettider och enligt 
Feurst hör dessa ihop med tillgänglighet. Musa Özer menar att han idag har relativt 
generösa öppettider, men i framtiden ser han ett behov av att förlänga dem. Han har 
själv insett att öppettiderna är ett konkurrensmedel och således är han medveten om 
dess påverkan på kundfrekvens och kundantal.  
 
Kotler menar att kunderna ofta väljer det mest lättillgängliga när de skall handla. 
Många beslut om vart en kund väljer att handla baseras på hur smidig tillgänglighet 
det är enligt Walters och White. Det går konstatera att Musa Özer anser att butikens 
lokalisering är en viktig aspekt och han håller före sin butiks läge som mycket stabilt. 
Två faktorer som gör butiken lättillgänglig är att den ligger mitt i ett bostadsområde 
samt nära en stor trafikled. Vidare anser han även att parkeringsmöjligheterna vid 
butiken är bra. Tack vare dessa ovan nämnda faktorer är läget för butiken bra, sett ur 
både den teoretiska synvinkeln och det faktum att butiken har mycket kunder. Butiken 
har den tillgänglighet som behövs för att den skall ha en chans på marknaden. En 
butik med dåligt läge har inte en möjlighet att överleva, medan rätt läge skapar 
mycket bättre förutsättningar.   
 
I konkurrensmedelsynsättet plats ingår distributionskanalerna och när det handlar om 
konsumentvaror är den mest synliga spelaren återförsäljaren säger Brassington och 
Pettitt.  Musa Özer har cirka sex till sju stycken leverantörer men försöker i det 
längsta använda sig av ICA: s distributionskanal. Genom detta kan han minska antalet 
mellanled som bidrar till att han kan hålla priserna nere. Miljöaspekten är också viktig 
för Musa Özer och genom att begränsa antalet leverantörer bidrar han på sitt sätt till 
minskade koldioxidutsläpp. Således får valet av ICA som distributionskanal en dubbel 
bemärkelse, dels påverkar det priset och dels miljön. Författarna har inget stöd i teorin 
för miljöaspekten, men anser att den borde vara en viktig synvinkel i 
distributionskanalen, eftersom den är högst aktuell.   
 
Musa Özer arbetar hårt för att ha en speciell image och atmosfär i och runt butiken. 
Han menar att den måste införliva allt från personalens attityd till 
marknadsföringsarbetet. I synnerhet är vikten av personalens bemötande av kunden en 
viktig del i skapandet av butikens image och atmosfär. Enligt Kotler måste atmosfären 
i butiken passa målgruppen för att göra kunderna sugna att handla. Då Musa Özer ser 
personalen som en mycket viktig del av atmosfären i butiken skapar han också 
förutsättningar för att den verkligen skall passa hans målgrupp. I begreppen image 
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och atmosfär ingår enligt Kotler också butikens fysiska upplägg, till exempel om det 
är svårt eller enkelt för konsumenten att ta sig fram. I Musa Özers fall går detta 
koppla till att han försöker åtgärda problem i butiken som kunderna klagat på. Detta 
kan till exempel vara att göra en smal gång lite bredare. Således bidrar han ytterligare 
till att skapa en positiv atmosfär i butiken.  
 
De viktigaste delarna i konkurrensmedlet plats tycks användas av Musa Özer och 
därmed anser författarna att även detta P spelar stor för honom och används på ett 
effektivt sätt. 
 

5.2.5 Påverkan 
För kommunicera med sina kunder använder sig återförsäljare flitigt av direktreklam 
såsom flygblad och broschyrer, vilka läggs i målgruppens brevlådor enligt Fam och 
Yang. Eftersom Musa Özer använder sig av direktreklam i form av det personliga 
reklambladet använder han sig av ett konstaterat effektivt påverkansmedel för mindre 
återförsäljare. Vidare använder han sig också av kundspecifik marknadsföring, vilken 
går ut på att särskild reklam med gåva bland annat skickas till kunder som fyller år. 
Eftersom påverkan går ut på att informera, påverka och sälja är den kundspecifika 
marknadsföringen väl passande. Detta därför kunderna påverkas till att besöka 
butiken när de skall hämta ut gåvan, vilket i sin tur troligtvis resulterar i att försäljning 
sker. Förmodligen kompletteras gåvan med sådant kunden behöver köpa när de ändå 
besöker butiken. Dessa tjänster där utskick sker köper Musa Özer av centrala ICA och 
på så vis får han även den konstanta analys, planering och management som behövs 
för att konkurrensmedlet skall fungera. Han har också ICA-TV i butiken, där bland 
annat butiksunika kampanjer visas. Då Fam och Yang anser att marknadsföring i 
butiken kan vara det mest optimala påverkansverktyget för mindre återförsäljare är 
detta ett väldigt bra strategiskt val av Musa Özer. Som Murray anser skapar 
framgångsrika mindre återförsäljare en personlighet för sin butik, vilket är någonting 
som ICA-teven bidrar till att göra i hans butik. Genom detta skapas en personlighet 
för butiken som är ett starkt påverkansverktyg. Utöver detta har han även 
inspirationsblad med recept vid frukt och grönt, vilka är en form av marknadsföring i 
butiken, som är det optimala påverkansverktyget för mindre återförsäljare enligt Fam 
och Yang. Musa Özer använder sig även av egna kanaler för annonsering såsom en 
stor skylt, skyltar utmed butiksfasaden, flaggor och gatupratare. Detta agerande stöds 
av vad Feurst anser, nämligen butikens beslut att sända ut opersonliga och 
enkelriktade budskap till förbipasserande är effektiva medel för att bli 
uppmärksammad.  
 
Musa Özer har ett högt engagemang av budskapets struktur då han bland annat 
medverkar till att ta fram sina erbjudande som återfinns i reklambladet samt skriver en 
egen textruta på detta blad. Förutom de lokala reklamblad som skickas ut använder 
han sig också i speciella fall av lokaltidningarna. Dock påpekar han att i och med att 
han är en lokal aktör så finns det inget intresse för att locka kunder från andra sidan 
staden. Murray anser att traditionell massmedial annonsering inte fungerar för mindre 
återförsäljare därför att de når ett för stort geografiskt område. Vidare menar han att 
för den lokala mindre butiken så finns det ingen logik i att använda sig av de 
medierna när den potentiella kunden bor alldeles i närheten av butiken. Denna teori 
stöder Musa Özer val att enbart annonsera i dagstidningar när det är någonting 
speciellt som skall ske. Den mest förekommande annonseringen skall ske i 
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närområdet, således är hans val av media för detta alldeles korrekt. Utifrån detta är 
Musa Özer engagerad i valet av media och hur den används. Produktion och 
exponering av annonser sköts till stor del av centrala ICA, vilket ger att han inte kan 
vara alltför delaktig i detta. Enligt teorin är det viktigt att utvärdera effekten av 
annonseringen. Detta gör Musa Özer genom att bland annat löpande hålla sig 
uppdaterad med vad som sålts bra samt vad som inte sålt bra. Vidare utvärderar han 
effekten genom att reflektera över vad han kan ha gjort för fel. På så vis är han 
mycket medveten om vikten av att utvärdera vad en annons kan ge för effekt och 
varför det blev just de effekterna.  
 
Siegel påstår att premier är en säljfrämjande åtgärd som de flesta älskar att få. Gåvan 
bör vara någonting som kunden kan använda hemma och som kopplar till butikens 
tema. Musa Özer tar hjälp av centrala ICA för att skicka ut gåvor till nyinflyttade 
ICA-medlemmar. Detta kan vara till exempel kaffe, pasta och pastasås, vilka alltid har 
ICA: s egna varumärke. Då det handlar om mat är det någonting som kunden kan 
använda i hemmet och eftersom de använder sig av ICA: s egna varor finns det en 
tydlig koppling till butikens tema.  
 
Den enda tanke som ligger bakom de direktutskick som Musa Özer gör är att locka till 
sig så många kunder som möjligt. Han vill att de människor som läser hans blad skall 
känna att ICA Nära Pettersberg är det självklara valet att handla i. Fördelen med detta 
utskick är enligt Needle att det kan fokuseras till att nå den specifika målgruppen. 
Detta bidrar till att Musa Özer agerar helt rätt enligt författarna.  
 
Genom att Musa Özer kompletterar centrala ICA: s påverkansmedel med egna idéer 
anser författarna att han erhåller mesta möjliga effekt av detta P i 
konkurrensmedelsynsättet.  
 

5.2.6 Relationsmarknadsföring 
Ett kännetecken för relationsmarknadsföring är enligt Pressey och Mathews att det 
skall finnas ett långsiktigt perspektiv och att företaget har konsumentens bästa för 
ögonen. Musa Özer menar att det är av stor vikt att arbeta med befintliga kunder och 
medvetet arbeta för att skapa långsiktiga relationer. Han följer den så kallade 80/20-
regeln och står fast vid att det är lönsammare att arbeta med de kunder han redan har 
eftersom de kostar minst. Det är just vad relationsmarknadsföring handlar om, att 
skapa lojala kunder genom starka relationer.  
 
Att ha lojala kunder till sin butik anser Musa Özer som något väldigt viktigt. Han 
menar att de lojala kunderna är de bästa marknadsförarna av butiken och att det inte 
finns något bättre än när en kund talar sig varm för sin hemmabutik till grannen eller 
vännen. Genom att tillmötesgå kundernas önskemål skapas en relation till dem. 
Dahlén menar att relationsmarknadsföring syftar till att skapa lojala kunder genom 
starka relationer, vilket i sin tur ger att företaget ägnar sig åt en rad olika aktiviteter 
för att skapa och underhålla dessa starka relationer. Exempel på aktiviteter kan vara 
kundkortshantering, personlig service och sociala relationer. Musa Özer använder sig 
av ICA: s kundkort för att skapa lojala kunder. Detta genom att de så kallade 
stamkunderna får speciella erbjudanden och på så vis blir extra bra behandlade.  
Således går säga att Musa Özer agerar korrekt i sättet han arbetar för att skapa lojala 
kunder. För att skapa lojala kunder är Musa Özer även väldigt tillmötesgående om 
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speciella önskemål från kunder skulle framföras. Detta kan vara att han tar hem en 
viss produkt per omgående om möjligheten finns. Han anser att kunden kommer 
känna sig nöjd och stolt över att ha kunnat påverka sortimentet, vilket i sin tur ger att 
det skapas en relation dem emellan. Enligt Brodie et al är det väldigt viktigt att skaffa 
sig medvetenhet om att i en tid när konsumenter är mer krävande är det av stor vikt att 
ta hänsyn till kundens önskemål. I och med det agerande Musa Özer har om en kund 
efterfrågar en speciell vara är han också medveten om hur viktigt det är tillfredsställa 
sina kunder. Det i sin tur medverkar till att han skapar relationer med sina kunder på 
ett effektivt sätt. 
 

5.3 Mellanfallsanalys 
Den största skillnaden dessa butiker emellan är storleken. Detta baseras på att ICA 
Nära Steens har cirka 4500 artiklar i sortimentet och ICA Nära Pettersberg har cirka 
11 700 artiklar. Ytterligare en faktor som visar på storleksskillnaden är antalet hushåll 
som får reklambladet. ICA Nära Steens når ut till 600 hushåll och ICA Nära 
Pettersberg når ut till 6700 hushåll. En annan aspekt som visar på skillnad butikerna 
emellan är att Max Forsgren ser sin butik som en kompletteringsbutik, medan Musa 
Özer ser sin butik som en konkurrent till de större ICA-butikerna. Båda butikerna 
avsätter cirka en procent av sin omsättning på marknadsföringen.  
 

5.3.1 Marknadsföring av mindre företag och mindre återförsäljare 
Det går att skönja en stor skillnad butikernas marknadsföring emellan. Max Forsgren 
anförtror i stort sett hela sin marknadsföring åt centrala ICA, medan Musa Özer väljer 
att kombinera centrala ICA: s marknadsföring med sina egna lösningar. Max Forsgren 
menar att ordning och reda är ett koncept för ICA Nära Steens vilket han arbetar hårt 
efter, och det är detta som han anser gör hans butik unik. Musa Özer å andra sidan 
fokuserar på personalen för att göra ICA Nära Pettersberg unik och även utseendet 
särskiljer hans butik från andra butiker. Musa Özer är väldigt medveten om vikten av 
att butiken skall vara unik och det är någonting han arbetar aktivt med. Detta är 
någonting som Max Forsgren inte har anammat, vilket gör att det är stor skillnad 
mellan butikernas medvetenhet om vikten att vara unik. Båda butiksägarna använder 
sig fullt ut av ICA: s kunddatabas, båda två har uppenbarligen förstått syftet med att 
använda en kunddatabas. Vad gäller annonseringskonceptet håller Max Forsgren fast 
vid en marknadsföring som fungerar bra för honom, vilket är den han köper av 
centrala ICA. Musa Özer använder sig av samma grund som Max Forsgren, men är 
lite mer innovativ i marknadsföringskonceptet som helhet. Musa Özer ändrar 
budskapet i reklambladet, genom att förändra till exempel sin textruta. Således håller 
sig båda till ett grundkoncept som fungerar och inte ofta förändras, men Musa Özer 
har utvecklat sin annonsering ytterligare ett steg. Max Forsgren påverkas inte mycket 
av den förändring som skett på marknaden, då han sedan länge ser sig själv som en 
kompletteringsbutik. Förändringen åsyftar till de stora köpcentrumen som i stor skala 
växt fram utanför stadskärnan. Denna förändring har Musa Özer märkt av på ett helt 
annat sätt. Han säger att konkurrensen blivit både hårdare och grymmare. Detta därför 
att Musa Özers valda målgrupp blir påverkade av andras marknadsföringskampanjer i 
större utsträckning jämfört med Max Forsgrens målgrupp. Ingen av dem anser att den 
dagliga verksamheten påverkas nämnvärt av den tid de lägger ner på sin 
marknadsföring. Detta därför att mycket kommer färdigt från centrala ICA.  
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5.3.2 Produkt 
Att produkterna skulle ses som en del av marknadsföringen är de båda respondenterna 
inte alls överens om. Max Forsgren anser att produktens placering inte har så stor 
betydelse för marknadsföringen. Detta troligtvis på grund av den begränsade ytan 
hans butik har att tillgå. Musa Özer anser istället att produktens placering i butiken är 
av högsta betydelse. Han sträcker sig till och med så långt att han anser att valet av 
produkternas plats i butiken speglar vilken framgång butiken kommer att ha. Max 
Forsgren är medveten om att en mångfald av varumärken är av stor betydelse, men på 
grund av den begränsade yta han har kan han inte ta in så många. Även Musa Özer är 
medveten om vikten att ha en mångfald av varumärken, men till skillnad från Max 
Forsgren har han större yta och kan därmed också ha betydligt fler varumärken. Musa 
Özer tycker att mångfalden av varumärken skall återspegla samhället. Båda anser att 
det är viktigt att ha någon form av kända/dyrare varumärken, då dessa ofta är 
marknadsledarna och således det som folk efterfrågar mest. Ingen av dem ser det som 
viktigt att ha kända/dyrare varumärken ur marknadsföringsperspektivet. Således är det 
en ganska stor likhet butikerna emellan. Max Forsgren har ingen anledning att 
�puscha� mer för ICA: s egna varumärke i sin marknadsföring, då centrala ICA sköter 
det. Däremot fyller den en viktig roll i butiken då marginalen på ICA: s produkter är 
något högre. Inte heller Musa Özer har någon större anledning att �puscha� för ICA: s 
egna varumärke, eftersom centrala ICA står för detta. Han är dock stolt över 
varumärket och anser att det hjälper till att sätta press på andra leverantörer att bli 
vassare och bättre, detta därför att ICA: s varumärke enligt honom är så pass bra och 
har ett bra pris. I deras marknadsföring finns en likhet i att de inte behöver �puscha� 
för ICA: s egna varumärke, men det finns en skillnad i deras engagemang för 
varumärket.  
 

5.3.3 Pris     
I och med att Max Forsgren till största delen följer rekommendationer från centrala 
ICA arbetar han i första hand efter den vinstmarginal han önskar ha. Det går även 
skönja en tendens där han anpassar sig efter konkurrenterna eftersom viss hänsyn tas 
till exempelvis ICA Maxi: s priser. Detta för att det inte skall bli ett alltför stort glapp 
dem emellan. Musa Özer har istället störst fokus på konkurrenterna och följer därför 
den konkurrensbaserade prissättningen. Dock tar han också ganska stor hänsyn till 
vad index säger. Likheten dem emellan syns främst genom att Max Forsgren i första 
hand arbetar efter vinstmarginal och Musa Özer efter index. Dessa båda begrepp säger 
i princip samma sak. Skillnaden framkommer istället genom att Musa Özer anpassar 
sig efter konkurrenterna i större utsträckning än vad Max Forsgren gör. Musa Özer 
har en uttalad filosofi som säger att det inte skall löna sig för kunderna att åka till 
någon annan butik. Då Max Forsgren köper in hela tjänsten från centrala ICA har han 
inga egna prisavdrag/kuponger att arbeta med. Musa Özer är mer delaktig i 
framtagningen av reklambladet där han har med egna prisavdrag/kuponger om han 
vill. Här påvisas en stor skillnad butikerna emellan. Max Forsgren har ingen större 
delaktighet, medan Musa Özer anser att det är viktigt att kunna vara delaktig i 
framtagningen av prisavdrag/kuponger. Båda butiksägarna har fullständig makt att 
bestämma om de önskar ha en vara som tillfälligt nedsatt. Ett exempel på en tillfälligt 
nedsatt produkt kan vara att de har en stor mängd varor över efter en kampanj som de 
vill bli av med och sätter därför ned priset på denna produkt. Max Forsgren använder 
sig av en kostnadsbaserad prisstrategi till skillnad från Musa Özer som istället 
använder sig av en konkurrensbaserad prisstrategi. De två prisstrategierna de båda 
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butiksägarna använder sig av anser författarna passar syftet med respektive butik. 
Eftersom Max Forsgrens butik är en kompletteringsbutik har han inte möjlighet att 
använda sig av en konkurrensbaserad prisstrategi. Musa Özer å andra sidan behöver 
använda sig av detta, eftersom han konkurrerar med de större butikerna.   
 

5.3.4 Plats 
Den första tydliga skillnaden som går att skönja inom konkurrensmedlet plats är att 
butikerna har olika öppettider. ICA Nära Steens har öppet alla dagar till klockan 
20:00 och öppnar klockan 09:00 alla dagar förutom söndagar då han öppnar klockan 
12:00. ICA Nära Pettersbergs öppettider är istället måndag till fredag klockan 09:00 
till 20:00, lördag klockan 09:00 till 19:00 och söndagar 10:00 till 19:00. Butikerna har 
öppet lika många timmar per vecka, det som skiljer dem åt är öppettiderna i sig. Max 
Forsgren har haft sina öppettider i många år och anser att de passar butikens syfte som 
kompletteringsbutik. Musa Özer tycker istället att han har relativt generösa öppettider, 
men att det i framtiden finns ett behov att förlänga dem. Eftersom Max Forsgren inte 
vill förändra sina öppettider syns en skillnad dem emellan, då Musa Özer istället är 
beredd att förändra öppettiderna på grund av att marknaden mer eller mindre kräver 
det. Båda butiksägarna anser att deras lokalisering är bra, skillnaden här ligger i 
anledningen till detta. Max Forsgren menar att hans läge är väl etablerat i området och 
att kunderna har lätt att hitta till butiken. Musa Özer anser istället att butikens 
lokalisering är bra på grund av två faktorer, dels att butiken ligger mitt i ett 
bostadsområde och dels att den ligger nära en stor trafikled. Vad gäller leverantörer 
använder sig båda butiksägarna av ICA som huvudleverantör samt ytterligare ett par 
olika leverantörer. För Max Forsgrens del handlar valet av leverantörer till största del 
om inköpspriset, men i Musa Özers fall handlar det inte bara om inköpspriser utan 
även miljön. Dock överväger likheterna vad gäller valet av leverantörer. Max 
Forsgren är inte så engagerad i image och atmosfär, utan mer fokuserad på att det 
skall vara ordning och reda samt rent och snygg. Dock menar han att rätt prisbild 
skapar rätt atmosfär i butiken. Till skillnad från Max Forsgren arbetar Musa Özer hårt 
för att ha en speciell image och atmosfär i och runt butiken, då han anser att allt 
kretsar kring detta. Han anser att personalens positiva agerande gentemot kunder 
utgör huvuddelen av den atmosfär som finns i butiken. Här identifierade författarna 
den största skillnaden butikerna emellan vad gäller konkurrensmedlet plats. 
 

5.3.5 Påverkan 
Eftersom Max Forsgren använder sig av centrala ICA: s marknadsföringsprogram 
sköts all hans annonsering via reklambladet och stamkundsutskicket. Musa Özer 
använder sig också av det centrala ICA, men har utöver det även egna kanaler såsom 
ICA-TV, vägskylt, skyltar utmed butiksfasaden, flaggor och gatupratare. Utifrån 
dessa aspekter går det att skönja en stor skillnad mellan deras annonsering och även 
engagemang i annonseringen. På grund av att Max Forsgren låter centrala ICA sköta i 
princip all hans annonsering är han själv så inte engagerad i den. Musa Özer är 
mycket engagerad i sin annonsering, till exempel i strukturen av budskapet, val av 
media samt utvärdering av effekter. ICA Nära Steens och ICA Nära Pettersberg 
använder sig av samma metod för att locka till sig nyinflyttade i respektive område. 
Således är likheten slående. Båda butikerna skickar även ut sitt reklamblad till hela 
sin målgrupp, utan några större avvikelser.  
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5.3.6 Relationsmarknadsföring 
Max Forsgren anser att det är viktigt att skapa långsiktiga relationer till sina kunder 
och tjänsten för att kunna göra detta köper han från centrala ICA. Musa Özer menar 
att det är av stor vikt att arbeta för att skapa långsiktiga relationer. Detta gör han dels 
genom att köpa tjänsten från centrala ICA och dels genom att aktivt arbeta med 
befintliga kunder. Båda butiksägarna tycker således det är viktigt att skapa långsiktiga 
relationer, men Musa Özer tar det ett steg längre. De båda butiksägarna tycker även 
att det är viktigt att ha lojala kunder till deras butiker. Max Forsgren har inte samma 
möjligheter att möta kunders speciella önskemål som Musa Özer har. Detta på grund 
av den begränsade butiksytan vilken gör att han inte kan ta in nya produkter utan att 
plocka bort en annan. Musa Özer däremot försöker att i så stor utsträckning som 
möjligt tillmötesgå kundernas speciella önskemål, då möjligheten att göra det är 
mycket större för honom.  
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6 Slutsats 
 

I denna slutsats besvaras uppsatsens syfte och de frågeställningar som presenteras i 
problembakgrunden utifrån de resonemang som författarna förde i inomfalls- och 
mellanfallsanalysen. 

 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva två ICA Närabutikers marknadsföringsarbete 
samt om, och i så fall på vilket sätt, arbetet skiljer sig mellan de två butikerna. Då 
skillnader butikerna emellan framkom tydligt i den mellanfallsanalys som 
genomfördes kommer dessa presenteras i samband med att en diskussion förs om 
frågeställningarna.  
 
Denna uppsats ämnade fokusera på den lokalt styrda marknadsföringen, det vill säga 
den marknadsföring som butiksägarna själva kan välja. Under uppsatsens gång visade 
det sig att både ICA Nära Steens, Skallberget och ICA Nära Pettersberg till stor del 
använder sig av det marknadsföringsprogram som centrala ICA utformat. Dock är 
detta ett val som butikerna själva har gjort och således kan det ses som en del av den 
lokalt styrda marknadsföringen. Butiksägarna har helt och hållet själva bestämt att de 
vill ta del av den marknadsföring centrala ICA utformat.  
 
Den första frågeställningen efterfrågar vad ICA Närabutikerna använder sig av för 
marknadsföringsinsatser. Det går tydligt se att de båda butikerna passar in i mönstret 
som gäller för marknadsföring av mindre företag och mindre återförsäljare enligt 
teorin. Detta eftersom ICA Nära Steens, Skallberget och ICA Nära Pettersberg båda 
köper in en viss del av sin marknadsföring från centrala ICA. Utifrån detta har de 
förstått hur viktig marknadsföringen är och de ger sig själva chansen att både 
marknadsföra butiken och överleva på marknaden. Dock skiljer sig arbetet dem 
emellan åt genom att Musa Özer har ett större engagemang i marknadsföringen, 
medan Max Forsgren mer eller mindre låter centrala ICA sköta det mesta. Detta anser 
författarna beror på att Musa Özer har en större butik och därigenom även större 
möjligheter till att arbeta med marknadsföringen. Författarna anser att Max Forsgren 
agerar på ett korrekt sätt utifrån de förutsättningar han har, men ett något större 
engagemang i marknadsföringen hade kunnat bidra till ökad försäljning. 
Marknadsföring av mindre företag och mindre återförsäljare handlar till stor del om 
hur pris och påverkan skall användas för att nå maximal effekt med sin 
marknadsföring. Författarna önskar mena att detta är någonting båda butikerna arbetar 
efter. Som framgår i analysen använder sig de båda butikerna även av kunddatabasen 
i stor utsträckning, vilken är en stor del i marknadsföring av mindre företag och 
mindre återförsäljare. Då konkurrensmedelsynsättet och relationsmarknadsföring 
ingår i marknadsföring av mindre företag och mindre återförsäljare går det utifrån 
detta således säga att de använder sig av dessa båda former av marknadsföring. 
 
Max Forsgren använder sig av merparten av P: na i konkurrensmedelsynsättet, dock 
är det centrala ICA som sköter större delen av dem. Författarna skulle vilja påstå att 
han inte riktigt ser den roll de olika P: na spelar, han ser till exempel produkter som 
produkter och inte som en del av marknadsföringen. Dock har författarna förstått att 
trots att Max Forsgren kanske inte tänker på att det handlar om marknadsföring så 
arbetar han ändock aktivt med till exempel produkterna i sin marknadsföring. Således 
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anser författarna att han indirekt arbetar med konkurrensmedelsynsättet, även om han 
själv inte är medveten om det. Musa Özer visar ett tydligt engagemang i alla fyra P 
konkurrensmedelsynsättet innehåller. Dock får inte den marknadsföring han köper in 
från centrala ICA falla i glömska. Den hjälper definitivt till att stärka upp hans 
marknadsföring och utan den anser författarna att han skulle ha svårare att hävda sig 
på marknaden. Även om han låter centrala ICA sköta en viss del av marknadsföringen 
arbetar han likaså aktivt själv och detta ger en stark marknadsföring. Utifrån detta 
anser författarna att ICA Nära Pettersberg aktivt använder sig av 
konkurrensmedelsynsättet i sin marknadsföring.  
 
Båda butiksägarna anser att det är viktigt att skapa långsiktiga relationer till sina 
kunder. Sättet som de gör det på skiljer sig dock åt, då Max Forsgren helt och hållet 
köper in tjänsten från centrala ICA, medan Musa Özer utöver att köpa in tjänsten från 
ICA även själv försöker bearbeta de befintliga kunder han har. Att ha lojala kunder är 
även det viktigt för de båda butikerna, men återigen skiljer butikerna sig åt. ICA Nära 
Pettersberg som är betydligt större har bättre möjligheter att möta kundernas 
önskemål om till exempel en ny produkt, medan ICA Nära Steens inte kan göra det då 
butiksytan inte tillåter att nya produkter tas in utan eftertanke. Dock minskar det inte 
Max Forsgrens engagemang och vilja att ha långsiktiga relationer och lojala kunder. 
Således framkommer det enligt författarna tydligt att de två begrepp som spelar stor 
roll inom relationsmarknadsföringen, långsiktiga relationer och lojala kunder, spelar 
stor roll för de båda butiksägarna. Därför anser författarna också att 
relationsmarknadsföring används flitigt i butikernas marknadsföring. Detta 
konstaterande ger författarna svar på den andra frågeställningen som behandlade 
temat huruvida butiksägarna använder sig av relationer för att behålla befintliga 
kunder. Relationer till sina kunder ansåg både Max Forsgren och Musa Özer vara av 
yttersta vikt och de arbetade båda två så gott de kunde efter denna devis. 
 
Frågeställning nummer tre ifrågasätter hur pass insatta butiksägarna är i butikens 
marknadsföring. Efter vad som framkom i analysen går det säga att båda butiksägarna 
är insatta i sin egen marknadsföring, om än på olika sätt. Max Forsgren låter centrala 
ICA till stor del sköta den och är genom det enbart till viss del insatt i sin butiks 
marknadsföring. Musa Özer är däremot väl insatt i butikens marknadsföring. Han 
tycks brinna för butikens marknadsföring och således faller det sig ganska naturligt att 
han är väl insatt i vad som sker, även i den bit centrala ICA sköter.  
 
Eftersom Max Forsgren ser sig som en kompletteringsbutik och har gjort under flera 
år, märker han inte av den förändring som skett i konkurrensen. Han har sedan länge 
anpassat sig till det faktum att han inte kan konkurrera med de stora butikerna och 
därmed anser författarna att han till viss del räddat sin butik. Musa Özer har en hel 
annan syn, nämligen att konkurrensen blivit hårdare och grymmare. Detta leder till att 
han mycket väl märker av förändringar i konkurrens, vilket också till stor del beror på 
att han ser sig som en konkurrent till de stora butikerna. Vem som agerar rätt eller fel 
låter författarna vara osagt, eftersom de båda butikerna har olika syften. Detta svarar 
på den fjärde frågeställningen om hur butiksägarna märker av förändringar i 
konkurrensen.  
 
I mellanfallsanalysen identifierade författarna skillnader butikerna emellan, vilket 
svarar på frågeställning fem vilken handlar om huruvida det finns skillnader mellan 
två olika ICA Närabutiker i deras marknadsföringsinsatser och i sådant fall hur dem 
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ter sig. Mycket av skillnaderna anser författarna beror på just den storleksskillnad det 
är mellan butikerna. Max Forsgren har genom sin lilla butiksyta inte samma 
möjligheter att arbeta med marknadsföring i någon större skala vilket däremot Musa 
Özer både kan och gör. Således går säga att de två ICA Närabutikerna arbetar med sin 
marknadsföring på relativt olika sätt vilket framkommer i tidigare diskussion.  
 
Med utgångspunkt i det diskuterade går det enligt författarna tydligt se svaren på de 
frågeställningar som återfinns i problembakgrunden. Vår önska att beskriva hur två 
ICA Närabutiker arbetar med marknadsföringsarbete är således uppfylld. Vidare hade 
författarna också en önskan om att identifiera om det fanns skillnader i arbetet med 
marknadsföring två ICA Närabutiker emellan och i så fall hur dessa skillnader såg ut. 
I den mellanfallsanalys som genomfördes framkom en mängd olika skillnader och 
även hur dessa skillnader gestaltade sig. Således är också denna del av syftet och 
frågställningarna infriade.   
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Bilaga 1 
Bakgrund till varför vi vill intervjua dig 

 
Vi är tre stycken studenter vid Mälardalens högskola som just nu skriver en C-uppsats 
i ämnet marknadsföring. Vårt syfte med uppsatsen är att kartlägga hur ICA 
Närabutiker marknadsför sig samt se på om det kan finnas skillnader mellan olika 
ICA Närabutiker emellan. 
 
Gruppen består av tre tjejer som är i åldrarna 22 till 29 år gamla. Anledningen till att 
vi valt just ICA Närabutiker är att den ena av oss har en pappa som äger en ICA 
Närabutik i Pettersberg.  
 
Vad detta innebär för dig är att vi vill intervjua dig vid ett tillfälle. Då kommer vi alla 
tre att närvara, samt ha med oss en bandspelare för att spela in intervjun. Detta bara 
därför vi inte ska missa någonting av det du säger när vi sedan ska skriva ner själva 
utförandet av intervjun i vår uppsats.  
 
Själva intervjun vill vi gärna genomföra under nästa vecka, alltså vecka 18. Helst i 
början av veckan om det skulle passa dig. Vi kan komma till butiken vilken tid som 
helst på dygnet. 
 
Intervjufrågorna handlar alla om den marknadsföring du gör för din butik. På vilket 
sätt du arbetar och diverse olika frågor kring detta. 
 
Det du kan tjäna på att ställa upp för oss är att du får en rapport där vi kartlagt hur två 
stycken ICA Närabutiker arbetar med dess marknadsföring och se på om det finns 
skillnader dem emellan. Detta kan i slutändan vara intressant för dig då vi kan ha 
upptäckt skillnader som du kan dra nytta av. 
 
 
Vi hoppas innerligt att du vill ställa upp på detta! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Annette Jacobsson,   073- 722 63 37 
Johanna Söderberg,   070 � 355 71 80 
Josefine Özer  073 � 639 69 05



 

 
 

Bilaga 2 
Intervjufrågor  
 
! Vilken målgrupp vänder sig din butik till? 

 
Mindre företag och återförsäljare 
! Skulle du vilja säga att du går på intuition vad gäller din marknadsföring eller 

använder du dig av tidigare kända marknadsföringsverktyg? 
 
! Finns det något du anser gör din butik unik jämfört med andra liknande 

butiker? 
� I sånt fall, på vilket sätt?  
� Om nej, varför inte? 

 
! Hur använder du dig av ICA: s kunddatabas i din marknadsföring? 

 
! Förändrar du din annonsering ofta eller har du ett koncept du anser fungerar 

och därför håller dig till det? 
 
! Hur stor procent av omsättningen lägger du ungefär på dina 

marknadsföringsinsatser? 
 
! På vilket sätt ser du en förändring i konkurrensen på marknaden idag? 

 
! Påverkar den dagliga verksamheten i butiken hur mycket tid du lägger på din 

marknadsföring? 
� Om ja, på vilket sätt? 
� Om nej, varför inte? 

 
Produkt 
! Ser du produkterna, där de står i butiken, som en del av din marknadsföring? 

� Varför eller varför inte? 
 
! Hur viktigt anser du att det är att ha en mångfald av varumärken i butiken? 

 
! Hur viktigt är det att ha kända/dyrare varumärken i butiken, som du kan jobba 

med i marknadsföringen? Till exempel om dyrare varumärken marknadsförs 
mer än de billiga varumärkena? 

 
! Har du någon anledning att �puscha� mer för ICA: s egna varumärke i din 

marknadsföring? (ICA: s egna varumärke som påminnelsefaktor) 
� Om så är fallet, varför? 

Pris 
! På vilket sätt prissätter du dina varor? Genom listpriser från leverantörerna, av 

hänsyn till vinstmarginalen, hänsyn till lokala konkurrenter eller annat sätt? 
 
! Hur mycket av prisavdrag/kuponger är det du själv som bestämmer? 

 



 

 
 

! Hur mycket makt har du att välja vilken vara du vill ha som en tillfälligt 
nedsatt vara? 

 
! Arbetar du med någon form av prisstrategi? (exempelvis kostnadsbaserad, 

konkurrensbaserad eller efterfrågebaserad.) 
� Varför eller varför inte? 

Plats 
! Hur ser dina öppettider ut och varför har valt att ha dem så? 

 
! På vilket sätt spelar butikens läge roll för dig och tycker du att lokaliseringen 

är viktig?  
 
! För att ha det sortiment du har, använder du dig av flera olika leverantörer och 

är det helt upp till dig att välja vilka leverantörer du vill ha? 
� Hur många leverantörer har du i dagsläget? 

 
! Vad gör du för att skapa din butiks image och atmosfär?  

 
Påverkan 
! På vilket eller vilka sätt annonserar du? 

 
! Hur mycket engagerar du dig i annonseringen vad gäller:  

� strukturen av budskapet,  
� val av media,  
� kostnad av produktion och exponering  
� samt utvärderar du effekten av annonseringen? 
 

! Arbetar du på något sätt aktivt med premier (lockelsevaror) för att locka till 
dig nyinflyttade i området?  
� I sånt fall, på vilket sätt?  
� Om nej, varför inte? 
 

! Hur stor räckvidd, i antal hushåll räknade, har din reklam? 
 
! Ligger det någon tanke bakom de direktutskick du gör, vad gäller målgruppen, 

eller läggs den i alla brevlådor i ditt område? 
 
Relationsmarknadsföring 
! Arbetar du medvetet med att skapa långsiktiga relationer till dina kunder?  

� Varför eller varför inte? 
 
! Hur viktigt anser du att det är att ha lojala kunder till din butik? 

 
! Hur agerar du om dina kunder har speciella önskemål om till exempel en viss 

produkt? 
 


