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Sammanfattning 

Denna studie utvärderar Konkurrensverkets (KKV) beslut gällande Coops uppköp av Netto år 2019. 

Livsmedelsmarknaden är koncentrerad, vilket innebär att det finns risk för förvärvet leder till en hämmande effekt 

för konkurrensen. Konkurrensverket har som uppdrag att förbjuda ett förvärv om det innebär en hämmande effekt 

för konkurrensen i landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Genom applicering av ekonomisk teori, 

genomför vi en Ex-ante studie av förvärvet som undersöker effekterna på konkurrensen, i form av prisförändringar, 

samt en bedömning av dess påverkan inom landet. Därefter utförs en Ex-post studie genom att använda prisdata 

från år 2018 och 2019 för att konstatera de faktiska effekterna av förvärvet. Resultatet av ex ante studien antyder 

att KKV gjorde en bristande analys av de potentiella effekterna som förvärvet hade på konkurrensen, samt gav en 

bristande definition av vad en avsevärd del av landet anses vara. Ex post resultaten, som ger en viss statistisk 

signifikans, antyder att konkurrensen har försämrats. Studien indikerar att KKV har fattat rätt beslut gällande 

förvärvet, men att beslutet fattats på fel grunder, vilket kan resultera till felaktiga beslut i framtiden. Men för att 

erhålla ett starkare resultat av de faktiska effekterna av förvärvet, bör studien upprepas med prisdata som har hunnit 

reglera sig efter förvärvet. 
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Abstract 

This study evaluates the Swedish Competition Authority's (SCA) decision regarding Coop's acquisition of Netto 

in 2019. The food market is saturated, which means that there is a risk that the acquisition will lead to an inhibiting 

effect on competition. The Swedish Competition Authority's task is to prohibit an acquisition if it has an inhibiting 

effect on competition in the country as a whole or a significant part of it. By applying economic theory, we conduct 

an Ex-ante study of the acquisition that examines its effects on competition, in the form of price changes, as well 

as an assessment of its impact within the country. Then we perform an ex post study by using price data from the 

years 2018 and 2019 to establish the actual effects of the acquisition. The results of the ex-ante study suggest that 

SCA made a lack of analysis of the potential effects that the acquisition had on competition, and gave a lack of 

definition of what a significant part of the country is considered to be. Ex-post results, which provide some 

statistical significance, suggest that competition has worsened. The study indicates that SCA has made the right 

decision regarding the acquisition, but that the decision was made on the wrong grounds which can result in wrong 

decisions made in the future. However, in order to obtain a stronger result of the actual effects of the acquisition, 

the study should be repeated with price data that has had time to settle after the acquisition. 
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1. INTRODUKTION 

År 2019 godkände Konkurrensverket Coop Butiker & Stormarknaders (CBS) förvärv av Netto 

Marknad Sverige AB (Konkurrensverket, 2019). År 2018 var det 6 aktörer på 

livsmedelsmarknaden, ICA, Coop, Axfood, Bergendahls, Lidl och Netto, vars marknadsandelar 

visas enligt tabell 1.1.1. (Delfi, 2018). Livsmedelsmarknaden är en koncentrerad marknad, 

vilket betyder att det finns risk för förvärvet att hämma konkurrensen. Enligt Konkurrenslagen 

har KKV till uppgift att förbjuda ett förvärv om det anses skada konkurrensen inom landet i 

dess helhet eller en avsevärd del av landet. KKV:s granskning av Coops förvärv av Netto 

resulterade i att de ser det som osannolikt att konkurrensen skulle hämmas av förvärvet inom 

landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Syftet med studien är att granska KKV:s beslut 

(Konkurrensverket, 2021). Vi kommer börja med att ställa oss två frågor:  

 

1. Hur väl stämmer KKV:s analys av förvärvets effekter på konkurrensen med ekonomisk 

teori?  

2. Hur väl har KKV analyserat om konkurrensen har påverkats i en avsevärd del av 

landet?  

Därefter kommer vi även att ställa en tredje fråga, i en Ex-post utvärdering: 

3. Hur kom förvärvet faktiskt att påverka priserna på den svenska marknaden? 

 

Tabell - 1.1.1 Marknadsandelar, dagligvarumarknaden, under 2018 

AKTÖR MARKNADSANDELAR 2018 I 

PROCENT 

OMSÄTTNING 

(MNKR) 

ICA 50,2 7002 

COOP 18,2 1342 

AXFOOD 17,2 4766 

BERGENDAHLS 7,5 132 

LIDL 4,4 90 

NETTO 2,2 49 
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1.1 Konkurrenslagens regler om förvärv 

Företagskoncentrationer är vanliga. Resultatet av företagsförvärv för ett företag är att de 

potentiellt erhåller ekonomiska storskalsfördelar, vilket beror på produktivitetsökningar genom 

exempelvis ny erhållen teknologi, och på så sätt erbjuda högre kvantitet av sina produkter och 

tjänster till lägre pris.  Men ett företagsförvärv kommer eventuellt ge det förvärvande företaget 

en ökad marknadsmakt, vilket ger dem möjlighet att ta ut ett högre pris för lägre kvantitet av 

sina produkter och tjänster. Beroende på vilken effekt som väger mest kommer välfärden för 

konsumenter antingen öka eller minska i samband med samhällets välfärdsförlust (E. Han Kim 

och Vijay Singal, 1993). För att försvara konsumenter, kommer företagsförvärv granskas av 

Konkurrensverket genom tillämpning av konkurrenslagen. 

 

Konkurrenslagen inleds med (KL 1:1) att lagen har syftet att motverka hinder för en effektiv 

konkurrens. I stort är konkurrenslagen uppdelad i tre delar, förbud mot konkurrensbegränsande 

samarbeten mellan företag, (KL 2:1), förbud mot missbruk av dominerande ställning (KL 2:7) 

och förbud mot vissa företagskoncentrationer (KL 4:1). Enligt (KL 4:1) ska företagsförvärv 

förbjudas om förvärvet hämmar förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom 

landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Det innebär att det finns två kriterier som 

behöver uppfyllas för att förbjuda en företagskoncentration. När KKV granskar ett förvärv 

behöver de förhålla sig till de områden som påverkas av ett förvärv, detta är definierat som 

“relevant marknad”. Den relevanta marknaden delas upp i två delar, produktmarknad och 

geografisk marknad. Produktmarknaden definieras genom att undersöka vilka substitut en 

produkt har. Geografiska marknaden är den uppsättning av utlämningsställen av varor och 

tjänster som fungerar som substitut för konsumenten. Det innebär att enbart de företag som 

säljer likartade produkter konkurrerar med varandra om de ligger tillräckligt nära varandra och 

på sätt ger konsumenter möjlighet att välja mellan dem (Konkurrensverket, 2019). 

1.2 Konkurrensverkets beslut  

KKV:s beslut om Coops förvärv av Netto har de definierat den relevanta produktmarknaden 

efter fullsortimentsbutiker, vilket är butiker som har breda sortiment där konsumenten kan täcka 

hela sitt hushålls vardagliga behov. Dessa butiker inkluderar stormarknader, supermarkets, 

lågprisbutiker och närbutiker. Därför utesluts mindre butiker, såsom kiosker och bagerier då de 

inte anses tillhöra den relevanta produktmarknaden av fullsortimentsbutiker, utan anses vara 

mer av ett komplement till produktmarknaden istället för substitut. 



 3 

 

I KKV:s analys av den relevanta marknaden för Coop och Netto betraktar de Netto som en 

lågpriskedja och Coop som en traditionell dagligvarubutik på produktmarknaden. En 

lågpriskedja definieras som en dagligvarubutik med smalare produktutbud och lägre 

servicegrad, medan en traditionell dagligvarubutik betraktas som en butik med bredare 

produktutbud och högre servicegrad. KKV har bedömt att Netto främst konkurrerar med 

lågprisformat som Willys, medan Coop främst konkurrerar med traditionella dagligvarubutiker 

som ICA. Slutligen resonerar KKV att trots dessa differentieringar inom produktmarknaden 

sker det fortfarande ett konkurrenstryck mellan alla parter på dagligvarumarknaden. Således 

definierar KKV relevant marknad som hela fullsortimentsmarknaden, inklusive lågpris- och 

traditionellt segment. 

 

För att avgöra om förvärvet skulle resultera i försämrad konkurrens och innebära skada för 

konsumenten, har KKV definierat butikernas geografiska marknad efter ett upptagningsområde 

utifrån ett givet köravstånd med bil från butik. Tanken är att köravståndet ska motsvara det 

område där butikernas majoritet av konsumenter befinner sig. Köravståndet bestämdes att vara 

mellan 5–15 minuter, som valdes efter praxis från den brittiska konkurrensmyndigheten (CMA) 

och den norska konkurrensmyndigheten. Utöver den bestämda körsträckan mellan 5–15 min 

körväg, har även KKV utfört känslighetsanalyser inom stadsmiljöer på en körsträcka på 2 min.  

 

Resultatet från KKV:s analys visade att cirka 20 geografiska områden identifierades där Coop 

och Netto hade överlappande butikslägen, vilket kunde potentiellt ge upphov till negativa 

effekter av koncentrationen. Dessa negativa effekter skulle uppstå på lokal nivå i de områden 

där antalet konkurrerande aktörer är färre, och ge upphov till högre marknadsmakt för Coop i 

och med att Nettos och Coops gemensamma marknadsandelar är relativt hög. För dessa 20 

områden har KKV därför genomfört ytterligare analyser med hänsyn till faktorer som antalet 

konkurrerande aktörer, förvärv parternas butikslägen i förhållande till konkurrenter samt 

bostadsområden, konsumtions- och pendlingsmönster, butikskoncept och förekomsten av 

exempelvis lågpris eller stormarknadsbutiker i nära anslutning till området samt annonserade 

nyetableringar. Analysen tyder på att inom två av dessa knappt 20 områden finns det en risk för 

konkurrenshämmande effekter på lokal nivå, vilket beror på Coops och Nettos gemensamma 

marknadsandel inom dessa två områden är hög. De övriga områden ger analysen stöd till att det 

finns faktorer som orsakar koncentrationens potentiellt konkurrenshämmande effekter inte 

realiseras eller mildras betydligt, konkurrenshämmande effekter som KKV inte redovisar. Av 



 4 

dessa anledningar har företagsförvärvet godkänt utan åtgärd. KKV har därför bedömt att det 

anmälda företagsförvärvet inte kommer resultera till en så pass hög företagskoncentration för 

att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet 

eller en avsevärd del av det (Konkurrensverket, 2019). 

2. KKV:s ANALYS AV FÖRVÄRVETS EFFEKTER 

PÅ KONKURRENSEN 

I ett företagsförvärv har KKV skyldigheten att undersöka marknaden för de potentiella 

effekterna av förvärvets effekt på konkurrensen. KKV kan därför erhålla information av 

konkurrenterna för att bättre förstå den rådande situationen bland aktörerna (Konkurrensverket 

2021). KKV pekar ut att Coops främsta konkurrent är ICA medan Netto främst konkurrerade 

mot lågprisbutikerna Willys och Lidl. I sitt beslut redovisar inte KKV vad de förväntar de 

ekonomiska effekterna av förvärvet på konkurrensen. Coop hade tre val med samtliga 

förvärvade Netto-butiker, omvandling till sina egna dagligvarubutiker, stänga ner- eller ersätta 

Netto-butiken med deras lågpriskedjor, Coop X-tra och Pekås. Att KKV inte analyserar dessa 

tre olika val för Coop ger en otydlighet vad de grundar sitt beslut på. Vi kommer därför i 

följande avsnitt använda oss av relevant ekonomisk teori för att besvara vår första 

frågeställning, “hur väl stämmer KKV:s analys av förvärvets effekter på konkurrensen med 

ekonomisk teori? “(Konkurrensverket, 2019). 

2.1 Företagsförvärv inom en oligopolmarknad 

Oligopol är en marknadsform som karaktäriseras av fåtal aktörer, exempelvis 

dagligvaruhandeln. Inom ett oligopol kommer priset vara högre än en marknad som har full 

konkurrens. Cabral, Luís M.B (2002) skriver att företag kan ta ut ett högre pris inom ett oligopol 

kan förklaras av företagets marknadsmakt, vilket är förmågan för företagen att öka sina priser 

utan att förlora konsumenter. I och med företags större marknadsmakt, under en 

oligopolmarknad, är marknaden extra känslig påverkan av för företagsförvärv på den rådande 

konkurrensen. I E. Han Kim och Vijay Singals artikel (1993) om ett företagsförvärv mellan två 

flygbolag, beskriver de prisförändringar som kan ske från ett företagsförvärv. Företagsförvärv 

kan leda till tre olika utfall för den förvärvande partens priser: 
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1. Priser minskas då företaget erhåller ekonomiska storskalsfördelar, exempelvis att 

produktionskostnader minskas genom ny erhållen teknologi. 

2. Priser höjs då företaget ökar sin marknadsmakt, exempelvis högre marknadsandelar. 

3. Priser förblir oförändrade, då effekterna av både den erhållna marknadsmakten och 

ekonomiska storskalsfördelar tar ut varandra.  

 

Studien förklarar prisförändringarna av förvärvet genom marknadsmakt, med hjälp av teori om 

produktdifferentiering. Produkter är oftast inte homogena på alla nivåer, utan skiljer sig i vissa 

egenskaper. Konsumenter värderar dessa skillnader i egenskaper olika och kommer därför att 

föredra en typ av produkt framför den andra, t ex. att en konsument värderar sötman i Pepsi 

framför sötman i en Cola. Skillnaden i produkters egenskaper kallas för “horisontell 

differentiering”. En form av horisontell produktdifferentiering är även “geografisk 

produktdifferentiering”. På en marknad där det antas finnas två aktörer som har perfekt substitut 

mellan sina produkter men befinner sig på olika geografiska platser, kommer aktörerna vilja 

befinna sig på den geografiska plats som ger dem störst marknadsandel av konsumenterna. 

Konsumenter kommer välja det företag som ger dem störst värde med hänsyn till pris och 

distans. I en sådan situation anses distansen vara produktdifferentiering. Ju närmare företag är 

konsumenterna desto högre priser kan företaget ta. Företaget skulle kunna placera sig på den 

marknad där de ökar sina marknadsandelar av konsumenter, men ett sådant agerande kan leda 

till minskad distans från konkurrerande aktörer. Resultatet av ett sådant agerande är att 

produktdifferentiering minskas, vilket kan leda till tuffare priskonkurrens. I de fall där 

produkterna har samma slags egenskaper, homogen i egenskap av horisontell 

produktdifferentiering, kommer konsumenter välja den produkt som har högst kvalité för sina 

egenskaper till lägst pris. Att differentiera sin produkt med högre kvalité inom sina egenskaper 

kallas för vertikal produktdifferentiering (Cabral, Luís M.B, 2002). 
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2.2 Prognos av effekten gällande förvärvet 

Efter uppköpet av Netto finns det tre val Coop kan göra med de förvärvade butikerna: 

 

1. Netto-butiken omvandlas till en traditionell fullsortiments Coop-butik 

2. Netto-butiken behålls i lågpris formatet och omvandlas till antingen Pekås eller Coop 

X-tra 

3. Netto-butiken läggs ner 

 

Om Coop väljer att ersätta Netto-butiker med sin egen traditionella Coop-butik, kommer 

inträdet innebära en högre konkurrens på marknaden för de traditionella dagligvarubutikerna, 

såsom ICA. Inträdet bland de traditionella butikerna resulterar en minskad horisontell 

differentiering då deras produktutbud egenskaper är likartade. Men även om förvärvet tillåts, 

behöver det inte nödvändigtvis innebära ett högre konkurrenstryck från Coop mot ICA. 

Exempelvis konkurrerar inte ICA i Stockholm med Coop i Göteborg om konsumenterna. 

Enbart när konsumenten har möjlighet att välja mellan dem kommer den minskade horisontella 

produktdifferentieringen minskas, och på sätt minska priserna. Figurer 2.2.1-2.2.3 beskriver de 

tre utfall som kan ske ifall Netto omvandlas till en traditionell Coop-butik, där cirklarna 

representerar den geografiska marknaden för respektive butik: 

 

1. Ingen priseffekt då Coops, Nettos och ICA:s geografiska marknad är separata. 

 

Figur 1 - 2.2.1 Geografiska marknaden för respektive butik. 
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2. Coop får en ökad marknadsmakt för att de erhåller den totala geografiska marknaden 

för konsumenterna i den markerade ytan, men påverkar fortfarande inte ICA då deras 

geografiska marknader är separata. 

 

Figur 2 - 2.2.2 Geografiska marknaden för respektive butik. 

  

 

3. ICA:s geografiska differentiering minskas då Coop ökar sin geografiska marknad, och 

därav andelen av konsumenterna. ICA utsätts för prispress av Coop likartade 

produktutbud, men kommer även ha incitament att höja priser när Nettos 

konkurrenstryck försvinner. Prisförändringen beror på den dominerande effekten. 

 

Figur 3 - 2.2.3 Geografiska marknaden för respektive butik. 

   

 

Effekten av en omvandling till en Coop-butik är därför tvetydig och beroende på vilken av 

dessa två effekter som dominerar kommer butikerna inom den traditionella dagligvaruhandeln 

öka eller sänka sina priser. Dock är det troligt att butiker inom lågprismarknaden har möjlighet 

att öka sina priser i samband med ökade marknadsandelar när Netto utträder lågprismarknaden, 

vilket är ett resultat av ökad horisontell-och geografisk produktdifferentiering.  
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Den andra möjligheten för Coop är att omvandla Netto-butiken till en av deras egna 

lågprisbutiker. Effekten på konkurrensen av ett sådant agerande är oklar. Exempelvis om de 

förvärvar en Netto-butik där Coop redan har höga marknadsandelar och de saknar pristryck från 

andra lågpriskedjor, har de möjligheten att ta ett högre pris än de övriga lågprisbutikerna men 

ett lägre pris än de traditionella dagligvarubutikerna. 

 

Figur 4 - 2.2.4 Geografiska marknaden för respektive butik. 

 

 

Om Coop förvärvar en Netto som befinner sig i en hög konkurrens från andra lågpriskedjor, 

exempelvis Willys, är det sannolikt att de behåller samma priser som Netto hade tidigare. Men 

om Coops lågprisbutik har en bättre vertikal produktdifferentiering än de övriga 

lågprisbutikerna, kan de ta ut högre pris. Om Netto-butiken hade monopol på marknaden så är 

det möjligt för Coops lågprisbutik att antingen behålla samma priser som Netto, eller att ta ut 

ett högre pris än de övriga lågpriskedjorna, men ett lägre än de traditionella 

dagligvarubutikerna.  

 

Figur 5 - 2.2.5 Geografiska marknaden för respektive butik. 

 

 

Det tredje alternativet för Coop är att lägga ner en Netto-butik, detta kommer innebära att 

konkurrensen minskar inom samtliga marknadssegment. Den traditionella 

dagligvarumarknaden frigörs den press som Netto tidigare utövat, och lågprisbutikerna ökar sin 

produktdifferentiering i samband att konsumenter kommer ha en längre distans till en 

lågprisbutik och att deras produktutbuds egenskaper blir unikare. Resultatet om Coop väljer att 

lägga ner en Netto-butik är att både butiker inom den traditionella- och lågprismarknaden 
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kommer kunna öka sina priser. I tabell 2.2.1. sammanfattas de potentiella effekterna på 

marknaden av Coops uppköp av Netto. 

 

Tabell - 2.2.1 Matris för den potentiella förändringen i pris för ICA och Willys 
 

NETTO-BUTIK 

OMVANDLAD 

NEDLAGD 

NETTO-

BUTIK 

COOPS 

LÅGPRISKEDJOR 

TRADITIONELL 

BUTIK (EX. ICA) 

PRIS 

MINSKAR/ÖKAR 

PRIS ÖKAR OKLAR 

LÅGPRISKEDJA 

(EX. WILLYS) 

PRIS ÖKAR PRIS ÖKAR OKLAR  

 

2.3 Slutsats 

I KKV:s beslut framgår det inte vad KKV tror kommer ske av förvärvet. De pekar ut vilka är 

Coops främsta konkurrenter är, men inte vad resultatet är för konkurrensen. Vår slutsats av “hur 

väl stämmer KKV:s analys av förvärvets effekter på konkurrensen med ekonomisk teori” är att 

deras bedömning saknar ekonomisk teori i sin behandling av förvärvet, åtminstone har de inte 

redovisat vad deras prognos av förvärvet blir på konkurrensen för de aktörerna inom 

dagligvaruhandeln. Vår prognos tyder på att det finns risk till en försämring av konkurrens och 

att förvärvet sannolikt uppfyller det första kriteriet för att förbjuda en företagskoncentration, 

nämligen att konkurrensen hämmas. Om KKV hade beaktat de tre valen av förvärvet och 

resultaten från dessa scenarion, hade det möjligtvis förbjudit förvärvet. Åtminstone hade det 

varit tydligt varför de bestämde sig för att godkänna uppköpet. 
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3. HUR VÄL HAR KKV ANALYSERAT OM 

KONKURRENSEN HAR PÅVERKATS I EN 

AVSEVÄRD DEL AV LANDET 

 

KKV har fokuserat att undersöka Coops marknadsandelar på den lokala relevanta geografiska 

marknaden. Om företagskoncentrationen misstänks påverka konkurrensen inom landet i dess 

helhet, eller i en avsevärd del av det, ska företagskoncentrationer förbjudas (KL 4:1). KKV:s 

analys anges det inte en tydlig definition av vad de ansett vara en avsevärd del av landet, vilket 

blir problematiskt gällande att förstå deras argument till varför beslutet att godkänna förvärvet 

togs. I följande avsnitt analyseras hur många personer som potentiell påverkas av förvärvet och 

tolkar definitionen av ”en avsevärd del av landet”.  

3.1 Prognos av den potentiella effekten inom landet  

Vår metod att undersöka den del av landet som påverkas av Coops förvärv av Netto är att titta 

på den geografiska marknaden som Netto befinner sig på (Coop Kundservice, 2021). Genom 

“Google Maps” gjordes en karta (Karta 3.1) som markerar alla tidigare Netto-butiker som Coop 

har köpt, där de svarta cirklarna är öppna butiker som ägs av Coop och de röda cirklarna är de 

nedstängda butikerna. Då KKV har definierat sin avgränsning för hur stor en geografisk 

marknad är efter CMA och den norska konkurrens myndigheternas antaganden, valde de att 

avgränsa sig mellan 5 och 15 minuters körväg (Konkurrensverket, 2019). Vi har därför valt att 

avgränsa den geografiska marknaden för Netto-butikerna till 10 minuters körväg för att förhålla 

oss till KKV:s avgränsning. Trafikverket (2020) skriver att den genomsnittliga skyltade 

hastigheten är 82 km/h. Genom att anta en hastighet som ligger under den genomsnittliga 

hastigheten minskas risken att felaktigt mäta en för stor geografisk marknad för Netto-

butikerna, därför utgår vi från en bil som håller en hastighet på 60km/h. Färdas bilen i en 

hastighet på 60km/h i 10 minuter kommer det resultera att den geografiska marknaden för en 

butik är ca 1 mils radie. Därför markeras de geografiska marknaderna för varje Netto-butik med 

en färgad cirkel som visar den yta som Netto-butikerna konkurrerar på.  
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Karta 3.1 - Karta på alla omvandlade Netto-butiker samt alla butiker som blev nedstängda. Cirkel är 1 mil i 

radian. 

 

Totala ytan som täcks av dessa cirklar är ca 10 000 km2 samt i de mer befolkningstäta områden 

såsom Stockholm, Göteborg och Malmö täcks en yta på ca 2700 km2 Exempelvis Stockholms 

innerstad har en befolkningstäthet motsvarande 9 369 personer/km2 och en yta på 188km2, 

vilket kommer påverkas av förvärvet enligt vår karta. Detta innebär att förvärvet kommer 

påverka en population på ca 340 000 personer, som är endast Stockholm innerstad. Göteborg 

har en befolkningstäthet på 1302 personer/km2 och består av en yta på 448km2 vilket motsvarar 

en population på 583 056. Eftersom många personer omfattas i storstadsområden är det tydligt 

att det påverkar en större del av befolkningen (Statistiska Centralbyrån, 2021). 

Utöver den direkta påverkan av försvinnandet av Netto-butikerna i södra Sverige, löper 

konsumenterna i norra delen av Sverige risken av en prisökning från de butikskedjor som driver 

en centraliserad prissättning. Mattsson1 förklarar i en intervju att Willys prissättningsstrategi är 

centraliserad, där målet är att ha samma varukorg för samma pris i hela landet. Däremot har 

ICA en decentraliserad företagsmodell där butiker enskilt styr sina produkter och priser. Willys 

utgår från en centraliserad företagsmodell som innebär att butikerna har en jämlik prissättning 

 
1  Se intervju i Appendix D, med Andreas Mattsson en Stf Handlare på en ICA Maxi Stormarknad Kungsbacka 

och före detta butikschef på Willys Kungsbacka 
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med likt sortiment i varje butik över landet. Det kan dock skilja sig lokalt för Willys-butiker då 

de anpassar sig efter den lokala marknadens efterfrågan men utgår från att ha exempelvis 

samma typ av varukorgs kostnad över hela landet. Detta är viktigt att ha i åtanken då KKV:s 

beslut anser att förvärvet inte hämmar konkurrens i avsevärd del av landet, och utifrån 

företagsmodellen som Willys har kan förvärvet påverka till en viss grad geografiska marknader 

där Willys befinner sig i, alltså en avsevärd del av landet. 

3.2 Slutsats 

Det andra kriteriet, i konkurrenslagen (KL 4:1), är att förvärvet inte får påverka landet i dess 

helhet eller en avsevärd del av det. I och med att Netto enbart hade sina butiker inom södra 

delen av Sverige är det sannolikt att förvärvet inte kommer påverka landet i dess helhet, men 

möjligen i en avsevärd del av det. En avsevärd del av landet kan definieras som ett landskap 

eller ett län, men att den även kan vara mindre om den relevanta marknaden omfattar en 

betydelsefull del av befolkningen, som en storstadsregion (proposition 1992/93:56). Den 

genomsnittliga befolkningsmängden av ett län är ca 490 000 (Statistiska Centralbyrån, 2021). 

Enligt Delfi (2019), hade Netto en marknadsandel på 2,1% under 2019 respektive 2,2% under 

2018. Det innebär att ca 2% av befolkningen kommer påverkas direkt av förvärvet, vilket var 

ca 205 600 personer under år 2019, nästan hälften av antalet personer för ett genomsnittligt län. 

Även i vår granskning av de geografiska marknaderna för Netto-butikerna antyddes en 

befolkningsmängd högre än ett genomsnittligt län påverkades. Utifrån vår analys drar vi därför 

slutsatsen att förvärvet kan påverka en avsevärd del av landet och att KKV inte har analyserat 

detta tillräckligt grundligt. Vi vill åtminstone säga att deras redovisning för beslutet är bristande 

i hur de tolkat vad en avsevärd del av landet är i detta förvärv.  
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4. EX-POST UTVÄRDERING 

4.1 Data och avgränsningar 

KKV:s uppgift är att skydda konsumenterna, vilket de gör genom att skydda konkurrensen, och 

därför kan effekten på pris vara ett mått på konkurrensen. För att besvara hur väl KKV:s 

bedömning av förvärvet stämde överens med det faktiska resultatet angående Coops förvärv av 

Netto, behöver den tredje frågeställning besvaras, ”Hur kom förvärvet faktiskt att påverka 

priserna på den svenska marknaden?”.  

 

Det går att göra djupare analyser om hur konsumenter har påverkats av ett förvärv, t ex. hur 

olika konsumentsegment påverkas av att ersättandet av en lågprisbutik till en dagligvarubutik. 

Exempelvis kommer en fattig trebarnsfamilj påverkas i en högre grad när de får längre resväg 

till närmaste lågprisbutik, men en rik pensionär gynnas av att distansen till högkvalitativ 

fullsortimentsbutik minskas. Men eftersom vi strävar efter att efterlikna KKV:s analys väljer vi 

att inte genomgå en djupare analys utifrån andra mått än prisförändringar. För att mäta 

effekterna på konkurrensen har vi bestämt oss att undersöka prisförändringen mellan år 2018 

och 2019 med hjälp av prisdata från Pensionärernas Riksorganisation (2019). Anledningen till 

valet av dessa två år är att förvärvet skedde 2019, vilket innebär att studien jämför prisdata 

innan förändringen, inom koncentrationen på dagligvaruhandeln, med efter förändringen. Det 

hade varit önskvärt med data från 2020 då förändringen hade hunnit implementeras fullt ut, 

men eftersom 2020 data endast innehåller prisstatistik från online priser, från PRO, är den inte 

kompatibel med data innan förvärvet.  

 

För att undersöka ifall konkurrensen inom dagligvaruhandeln har försämrats, undersöker vi hur 

prissättningen på varor har förändrats inom butikskedjorna ICA och Willys. ICA som driver en 

decentraliserad prissättning kommer kunna agera efter konkurrensförändringen som sker av 

förvärvet. Trots att Willys som bedriver en prissättningsstrategi som innebär samma pris för 

samma varukorg i hela landet, har olika prisförändringar hittats i dessa prisdata. Därför kommer 

studien undersöka Willys för att mäta effekten av förvärvet på lågprisbutikerna. Vi väljer att 

inte ta med observationer för City gross, Tempo, Hemköp och Lidl i undersökningen eftersom 

det saknas tillräckligt med observationer i vår prisdata för att använda oss av dessa butiker. Vi 

väljer att inte ta med butiker som ligger i regioner inom norra Sverige, med anledning att det 

finns en risk att dessa observationer utsätts för lokala effekter, såsom transport distans från lager 
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till butik, som observationerna i södra Sverige inte utsätts för. Detta innebär att denna data har 

kvar 17 observationer för Willys inom södra Sverige2 och 146 observationer för ICA (Ola 

Nilsson, PRO, 2021). 

Spridningsdiagram 4.1.1 Willys samband mellan distans och prisförändring i promille 

 

 

Spridningsdiagram 4.1.2  ICA-butikers samband mellan distans och prisförändring i promille 

 

 
2 Kolumndiagram med genomsnittlig prisförändring i promille för ICA och Willys i samband med körvägen i 

antal minuter från närmaste omvandlade Coop-butik finns i Appendix B. 
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4.1.1 Datainsamling 

Data för adresser och status för varje uppköpt Netto-butik fick vi via Coop (Coop Kundservice, 

2021). Vi fann 163 adresser där Netto har befunnit sig i Sverige varav 10 butiker lagts ner, 6st 

har blivit Coops lågpriskedjor, Pekås eller Coop X-tra och 147 har omvandlats till Coops 

dagligvarubutiker. Data från PRO var både från 2018 och 2019 och innehöll 686st respektive 

719st butiker, men efter att matchat ihop dessa två årtals data med varandra kvarstod 344st 

butiker. Vi bestämde oss för att ytterligare avgränsa dessa prisdata till enbart 163 butiker (146 

ICA & 17 Willys) som låg inom södra Sverige, vilket är också där Netto Sverige bedrev sin 

verksamhet. Kartan 5.2.1, visar vart Netto har bedrivit sin verksamhet samt den geografiska 

data som vi erhåller till ICA och Willys butikerna i södra Sverige.  

 

Karta 4.1.1.1 – ICA-butiker (röda prickar), omvandlade Coop-butiker (blå prickar) och Willys butiker (svarta 

prickar) 

 

4.1.2 Validitet av data 

I undersökningen har prisdata från PRO använts för att hämta priser på varukorgar i respektive 

livsmedelsbutik i Sverige. I PRO:s prisinsamling, används det en varukorg på ca 60 varor som 

ska spegla butikens utbud. Dock är det svårt att självklart inkludera alla varor i en butik, 



 16 

dessutom kan vissa varor saknas vid tillfället eller vara på en kampanj. Det bör därför riktas en 

viss kritik mot PRO, då 60 varor är en väldigt liten del av alla varor vad som faktiskt säljs i 

livsmedelsbutiker. Dessutom inkluderar inte PRO alla livsmedelsbutiker i Sverige vilket gör 

validiteten av resultatet något svagare än om dem skulle inkluderat alla. Det har riktats en del 

kritik till PRO då dem har haft sin undersökning vid samma tillfälle varje år, och därmed har 

många av livsmedelsbutikerna sänkt sina priser i dessa perioder. Dock har PRO hanterat detta 

med att byta ut vissa varor i sin varukorg varje år för att göra det svårare för livsmedelsbutikerna 

att förutse vilka varor det ska temporärt göra en prissänkning på. Trots all kritik att de har varit 

förutsägbara, att livsmedelsbutiker kan manipulera sina priser, har de strävat att hålla årliga 

varukorgar som ska reflektera prisutvecklingen, vilket bidrar till vår studies validitet av effekten 

på Coops förvärv av Netto (PRO, u. å.). 

4.2 Difference-in-difference metoden, ett test av skillnaden 

i två gruppers medelvärden 

En Difference-in-difference metod har valts för att mäta effekten av förvärvet hade på 

konkurrensen. En OLS-regressionsanalys har hög risk att inte ta med alla sorters relevanta 

variabler för att få ett precis mått på effekten av Coops förvärv3 (Gujarati, D.N., 2008).  

Difference-in-difference metoden skapar två grupper som utsätts för samma externa variabler, 

förutom för effekten av Coops förvärv av Netto. Dessa grupper är en som uppfyller kriterier för 

att ha hög sannolikhet att bli påverkad av Coops förvärv av Netto (behandlingsgrupp) och den 

andra som har hög sannolikhet att inte bli påverkad av förvärvet (kontrollgrupp) (Ricardo, M., 

& Ilianna, R., 2017). Vi har valt att använda oss av alla 146 observationer av ICA i södra 

Sverige som erhölls vid insamling och avgränsning av data. Kriterierna för att ingå i 

behandlingsgruppen är de ICA- och Willys butiker som befinner sig till närmaste omvandlade 

Coop inom 15 minuter och högst 5 andra matbutiker inom en 5 km radie från vår observation. 

Vi väljer dessa restriktioner för att 15 minuter var maxavståndet KKV använde i sin analys, och 

för att vi antar att fler än 5 butiker i närheten innebär en för hög grad av konkurrens. Vi utför 

samma test för våra observationer i Willys, vilket är totalt 17 observationer som delas upp i en 

behandling- och kontrollgrupp. 

 

 
3 OLS regression redovisas i Appendix C. Vi har även utfört en regressionsanalys med att transformera 

variablerna till deras naturliga logaritmer som redovisas i Appendix C 
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Även med de valda kriterierna för vår behandlingsgrupp finns det risk att finna felmätningar i 

våra tester som inte visar den sanna effekten av Coops förvärv av Netto, vilket kan bero på att 

de valda kriterierna inte var tillräckligt stränga. Därför kommer något som kallas för 

robustanalys utföras. Syftet med robustanalyser är att stärka det initiala testet, som har en hög 

grad av felmätningar. I robustanalysen för våra behandling- och kontrollgrupp upprepar testet 

skillnaden för medelvärden men med mer strängare restriktioner. De strängare villkoren vi 

väljer är kortare distans till närmaste omvandlade Coop och färre dagligvarubutiker att 

konkurrera mot. Dessa test genomförs för att öka validiteten på vårt initiala test (Gujarati, D.N., 

2008). 

4.2.1 Resultat 

Medelvärdes testet resultat som visas i tabell 4.3.1, visar att ICA:s prisförändringar för 

behandlingsgruppen är mindre än de som tillhör kontrollgruppen, då skillnaden i medelvärde 

mellan två grupperna är 0,189958 promille.  Den geografiska differentieringen antyder att priset 

kommer minskas när den horisontella differentieringen minskas. Tabell 4.3.2 redovisar 

resultatet för testet för skillnad i medelvärden av prisförändring för Willys.  Testet visar att vår 

behandlingsgrupp har en högre prisförändring än kontrollgruppen. Den högre prisförändringen 

i behandlingsgruppen kan förklaras av en ökad horisontell differentiering av utträdet av Netto 

inom lågprismarknaden. Resultaten som redovisats i tabellerna har få observationer och bör 

därför tolkas med stor försiktighetsom. Testen erhåller ett max antal dagligvarubutiker i 

närheten av den omvandlade Coop butiken (Antal butiker i närheten). Antalet observationer i 

kontroll- respektive behandlingsgrupp förklaras med (0,1), där 0 är kontrollgrupp och 1 är 

behandlingsgrupp. Ifall t-value är större än T>| t | innebär att en statistisk signifikant skillnad 

bekräftats (Gujarati, D.N., 2008).  

 

Tabell 4.3.1 - Test av medelvärden, ICA-butiker med 15 minuters körväg till närmsta omvandlade Coop. 

Antal butiker i närheten t-value T>| t | (0,1) Skillnad i medelvärde i promille 

≤5 butiker 0,0417 0,9668 (96,50) 0,189958 

Note: Antal observationer för ICA är 96 kontrollgrupp och 50 behandlingsgruppen. Kontrollgruppen höjer sina priser med 0,189958 

promillen mer än behandlingsgruppen. 
 

Tabell 4.3.2-Test av medelvärden, Willys butiker med 15 minuters körväg till närmsta omvandlade Coop. 

Antal butiker i närheten t-value T>| t | (0,1) Skillnad i medelvärde i promille 

≤5 butiker -0,5850 0,5672 (10,7) -5,883711 

Note: Antal observationer för Willys är 10 kontrollgrupp och 7 behandlingsgruppen. Behandlingsgruppen höjer sina priser med 5,883711 
promillen mer än kontrollgruppen. 
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4.2.2 Resultat av robustanalys 

Anledningen till de snävare restriktionerna är för att, i robustanalys, separera de 

observationerna som påverkas av förvärvet från de som inte påverkas. I robustanalysen 

minskades antalet dagligvarubutiker som behandlingsgruppen fick ha i närheten och minskade 

körvägen till max 10 minuter, och upprepade sedan testet. Samma kontrollgrupp behölls inom 

samtliga robustanalyser som i det initiala testet. Det signifikanta resultatet för ICA redovisas i 

tabell 4.3.1.1. Resultatet erhölls när det högst antal dagligvarubutiker i närheten minskades till 

2 och hade en behandlingsgrupp med 10 observationer. 

 

Tabell 4.3.1.1-Test av medelvärden, ICA-butiker med 10 minuters körväg till närmsta omvandlade Coop. 

Antal butiker i närheten t-value T>| t | (0,1) Skillnad i medelvärde i promille 

≤2 butiker 0,7390 0,4616 (96,10) -6,889364 

Note: Antal observationer för ICA är 96 kontrollgrupp och 10 behandlingsgruppen. Behandlingsgruppen höjer sina priser med 6,889364 

promillen mer än kontrollgruppen. 
 

Testet visar att behandlingsgruppen har haft en möjlighet att öka sina priser mer än 

kontrollgruppen, ett resultat som är det motsatta till vad det initiala testet fick för skillnad i 

medelvärden för prisförändring inom behandling- och kontrollgruppen. Detta innebär att 

resultatet inte är robust. Anledningen till ett ökat pris inom behandlingsgruppen, trots den 

minskade horisontella produktdifferentiering, kan bero på frigörandet av Nettos 

konkurrenstryck. Robust testerna för Willys stärkte inte det initiala testet, och därför redovisas 

inget av resultaten i detta avsnitt. 4 

4.3 Difference-in-difference metod för nedläggning av 

Netto-butikerna  

Coop valde att lägga ner 10 av de förvärvade butikerna, vilket öppnar upp för både de 

traditionella dagligvarubutikerna och lågprisbutikerna att erövra marknadsandelar. Därför 

utförs difference-in-difference tester för att undersöka prisförändringen av de butiker som har 

legat i närheten av de nedlagda Netto-butikerna. Testet avgränsas till enbart de butiker som 

ligger inom en 15 minuters körväg, då den högst utvalda distansen av KKV var 15 minuter. 

Kontrollgruppen är samma observationer som ingick i kontrollgrupperna i föregående tester, 

eftersom sannolikheten att de är påverkade av förvärvet är liten. 

 
4 Resultaten från samtliga robustanalyser redovisas i Appendix A 
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4.3.1 Effekten av nedlagda Netto-butiker 

I samband med uppköpet av Netto lades 10st av butikerna ner (se de röda cirklarna i Karta 

4.1.1.1). Av de observationer som ligger inom 15 minuters körväg radie till närmsta nedlagda 

Netto-butik, visar testet den genomsnittliga prisförändringen för ICA och Willys i promille 

mellan år 2018 och 2019 i tabell 4.3.3.1. Prishöjningen för ICA kan bero på att i samband med 

att Netto-butikerna lades ner, kunde ICA höja sina priser eftersom konkurrensen minskade. I 

Willys fall var det en minskning av pris. Teorin säger att Willys, som bör få en ökad 

marknadsandel, ska kunna höja sina priser. För att kunna bekräfta eller motbevisa teorin i 

praktiken hade prisdata behövts innehålla betydligt fler observationer. Med hänsyn till brist av 

data ska inga slutsatser dras från dessa resultat. 

 

Tabell 4.3.3.1 - Prisförändring promille för ICA-butiker inom en 15 minuters körväg radie till närmsta 

nedstängd Netto-butik 

Antal butiker i närheten t-value T>| t | (0,1) Skillnad i medelvärde i promille 

≤5 butiker -0,4394 0,6613 (96,8) -4,492719 

Note: Antal observationer för ICA är 96 kontrollgrupp och 8 behandlingsgruppen. Behandlingsgruppen höjer sina priser med 4,92719 
promillen mer än kontrollgruppen. 
 

Tabell 4.3.3.2 - Prisförändring promille för Willys-butiker inom en 15 minuters körväg radie till närmsta 

nedstängd Netto-butik 

Antal butiker i närheten t-value T>| t | (0,1) Skillnad i medelvärde i promille 

≤5 butiker 0,3318 0,7469 (10,2) 5,391371 

Note: Antal observationer för Willys är 10 kontrollgrupp och 2 behandlingsgruppen. Kontrollgruppen höjer sina priser med 5,491371 

promillen mer än behandlingsgruppen. 

4.4 Difference-in-difference metod för omvandling till 

Coop X-tra & Pekås 

Den sista effekten av förvärvet vi vill undersöka är effekten på butiker i närheten av Netto-

butiker som omvandlas till Coops lågpriskedja. Difference-in-difference testet avgränsar 

återigen enbart till de butiker som ligger inom en 15 minuters körväg och använder samma 

kontrollgrupp som de tidigare testerna.  

4.4.1 Effekten av omvandling till Coop X-tra & Pekås. 

Av de 163 Netto-butiker som förvärvades valde Coop att göra om 6 av dessa till sina egna 

lågpriskedjor, Pekås och Coop X-tra. Av de observationer som ligger inom 15 minuters körväg 
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från dessa lågprisbutiker har enbart 3 butiker hittats, varav samtliga är ICA-butiker. Skillnaden 

i den genomsnittliga prisförändringen mot kontrollgruppenen redovisas i tabell 4.4.1.1 Med 

hänsyn till brist på data kommer vi inte dra några slutsatser om vad effekten av ett sådant 

agerande är. 

Tabell 4.4.1.1 - Prisförändring promille för ICA-butiker inom en 15 minuters körväg radie till närmsta 

omvandlade Coops lågpriskedja 

Antal butiker i närheten t-value T>| t | (0,1) Skillnad i medelvärde i promille 

≤5 butiker -0,1216 0,9035 (96,3) -1,999032 

Note: Antal observationer för ICA är 96 kontrollgrupp och 3 behandlingsgruppen. Behandlingsgruppen höjer sina priser med 1,999032 

promillen mer än kontrollgruppen. 

 

4.5 EX-Post Slutsats 

Syftet med detta avsnitt var att undersöka hur förvärvet påverkade priserna på den svenska 

marknaden. Trots få observationer tycks det som att våra Difference-in-difference tester visar 

att den dominerande effekten av dessa två var konkurrenstrycket från Netto. Det finns vissa 

tendenser som skulle kunna tyda på att effekten av förvärvet inneburit en möjlighet för ICA och 

andra konkurrenter att höja priser, men med fler observationer skulle även ett annat resultat 

kunna vara möjligt, exempelvis att priser sänktes som ett svar mot den ökade konkurrensen 

Coop utsätter dem för. Även Willys tycks, enligt våra tester, haft möjlighet att höja priser mer 

i samband med förvärvet. Vi vill också försiktigt påstå att effekten för avveckling av Netto-

butiker bidrar till en ökning av priser i butiker i närheten, men återigen är det inget som bör 

tolkas som ett kausalt förhållande då inget har kunnat bekräftats med vår data. Som tidigare 

nämnt väljer vi att inte diskutera och dra slutsatser av effekten av omvandlingen till Coop X-

tra eller Pekås. Resultaten från testerna sammanfattas i tabell 4.4.1, även resultatet från 

Difference-in-difference testet om Coops lågprisbutiker. 

Tabell - 4.4.1 Matris för resultatet i prisförändring för ICA och Willys 
 

NETTO-BUTIK 

OMVANDLAD 

NEDLAGD 

NETTO-BUTIK 

COOPS 

LÅGPRISKEDJOR 

 ICA PRIS ÖKAR PRIS ÖKAR PRIS ÖKAR 

WILLYS PRIS ÖKAR PRIS ÖKAR OKLAR 

 

 

 



 21 

5. SLUTSATS 

Trots vår bedömning att KKV inte fullt ut beaktat ekonomisk teori och brister i sin redovisning 

av vad de tolkat som en “avsevärd del av landet”, är vår slutsats att deras beslut varit i rätt i 

bemärkelsen att vi inte funnit några starka indikationer på att konkurrensen på den relevanta 

marknaden hämmas i en större utsträckning. Konsumenter kommer förmodligen inte bry sig 

om att betala 100kr mer om året för mat. Trots att KKV fattade rätt beslut i detta fall finns det 

en risk att de upprepar en bristande analys av företagsförvärv, vilket kan resultera till felaktiga 

beslut i framtiden, åtminstone bör de utföra en tydligare redovisning för hur deras beslut fattats. 

Vi måste ta hänsyn till att vi enbart har data mellan år 2018–2019, vilket kan missvisa den 

verkliga förändringen på marknaden, då vissa lokala marknader inte har hunnit justera sig efter 

förvärvet 2019. Butiker som Willys har dessutom en centraliserad företagsmodell som har en 

långsam process till att anpassa sig till marknadsförändringarna. För att få en tydligare bild hur 

de faktiska effekterna blir, behövs studien upprepas med samlad data efter tillräckligt lång tid 

efter förvärvet som kan matchas med insamlad data innan förvärvet.  
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6. APPENDIX 

Appendix A 

Appendix A tabell 1 - Test av medelvärden, ICA-butiker med 15 minuters körväg till närmsta omvandlade Coop 

(0,1) = (Behandlingsgrupp, kontrollgrupp)  

Antal butiker i närheten t-value T>| t | (0,1) Skillnad i medelvärde i 

promille 

5 butiker 0,0417 0,9668 (96,50) 0,189958 

4 butiker 0,0366 0,9709 (96,44) 0,1753371 

3 butiker 0,0927 0,9263 (96,37) 0,4756052 

2 butiker -0,0749 0,9404 (96,25) -0,4592372 

1 butiker 0,0157 0,9875 (96,16) 0,1163104 

Notering: Tabell 1 visar att kontrollgruppen hade ett lägre medelvärde än de Willys butiker som befann sig högst 15 minuters körväg från 

närmaste omvandlade Netto-butik. Det innebär att Willys butiker som befunnit sig närmare en omvandlad Netto-butik har haft en större 

förmåga att ta ut högre priser. Vid appliceringen av det snävare måttet “högst 10 minuters körväg till närmaste omvandlade Ne tto-butik” har 

Willys butikerna som befunnit sig inom en 10 minuters körväg haft varierande resultat. 

 

Appendix A tabell 2 - Test av medelvärden, ICA-butiker med 10 minuters körväg till närmsta omvandlade Coop 

(0,1) = (Behandlingsgrupp, kontrollgrupp)  

Antal butiker i närheten t-value T>| t | (0,1) Skillnad i medelvärde i 

promille 

5 butiker -0,3607 0,7189 (96,33) -1,946037 

4 butiker -0,4154 0,6786 (96,27) -2,444529 

3 butiker -04189 0,6761 (96,20) -2,805986 

2 butiker 0,7390 0,4616 (96,10) -6,889364 

1 butiker -0,5610 0,5761 (96,3) -9,259956 

Notering: Vid applicerandet ett snävare mått av högst tillåtna distans från omvandlade Coop och behåller samma antal observationer i vår 

kontrollgrupp, men vår behandlingsgrupp innehåller enbart 33 observationer till en början som sedan minskas i takt med de snävare 

restriktionerna i robust analysen. I våra t-tester finner vi att det är statistiskt signifikant för medelvärdet av prisförändringen mellan vår 

behandling- och kontrollgrupp då vi har högst 2 butiker inom 5 kilometers radie. På alla samtliga t-tester visar resultatet att medelvärdet på 

behandlingsgruppen är högre än vår kontrollgrupp, något som skiljer sig från våra tidigare t-tester för ICA. 



 25 

 

Appendix A tabell 3-Test av medelvärden, Willys butiker med 15 minuters körväg i radie till närmsta 

omvandlade Coop. (0,1) =(Behandlingsgrupp, kontrollgrupp)  

Antal butiker i närheten t-value T>| t | (0,1) Skillnad i medelvärde i promille 

5 butiker -0,5850 0,5672 (10,7) -5,883711 

4 butiker -0,5133 0,6170 (10,4) -5,662552 

3 butiker -0,4343 0,6725 (10,3) –5,5674  

2 butiker •  •  (10,1) -15,39825 

1 butiker •  •  •  •  

Notering: Från PRO:s prisundersökning 2018 & 2019 kunde vi enbart matcha 17 Willys-butiker, därav är empiri kring Willys induktiv och 

ingen slutsats kan ges utifrån våra statistiska tester. Vid applicerandet av våra restriktioner, högst 15 minuters körväg till närmaste Coop och 

högst 5 till 1 butiker i närheten, fann vi 10st observationer i vår kontrollgrupp samt 7st i vår behandlingsgrupp, som minskar i takt med de 

allt snävare restriktionerna som appliceras.  

 

Appendix A tabell 4 - Test av medelvärden, Willys butiker med 10 minuters körväg i radie till närmsta 

omvandlade Coop. (0,1) = (Behandlingsgrupp, kontrollgrupp)  

Antal butiker i närheten t-value T>| t | (0,1) Skillnad i medelvärde i promille 

5 butiker 0,0357 0,928 (10,6) 0,3348706 

4 butiker -0,5133 0,6170 (10,4) -5,662552 

3 butiker -0,4343 0,6725 (10,3) -5,5674 

2 butiker •  •  (10,1) -15,39825 

1 butiker •  •  •  •  

Notering: I vårt t-test med 10 minuters körväg, som ska spegla en mer robustare analys, kan vi inte heller anta några slutsatser då vår data är 

inte tillräcklig och vi inte erhåller ett t-värde som bekräftar skillnaden i medelvärdet. Dock har vi applicerat samma typ av restriktioner för 

både behandling-och kontrollgruppen gällande butiker i närheten, och fann 6 observationer för behandlingsgruppen som har 10 minuters körväg 

till närmsta omvandlade Coop och använt samma kontrollgrupp. Resultatet är att ju lägre konkurrens Willys har desto högre pris tycks de 

kunna ta. 
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Appendix B 

Appendix B Diagram 1 - Den genomsnittliga prisförändringen i promille i samband med körväg i minuter för 

ICA-butiker 

 

Appendix B Diagram 2 - Den genomsnittliga prisförändringen i promille i samband med körväg i minuter för 

Willys butiker 
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Appendix C 

Appendix C OLS regression 1:  - ICA- and Willys regression, distans max 15 minuter 

  ICA regression distans max 15 min Willys regression distans max 15 min 

Koefficient -0,9887183 2,043018 

Standardfel 0,5578943 1,467043 

P-värde 0,08 0,185 

R^2 0,0323 0,1217 

Notering: Den ekonometriska metoden utgår från den klassiska linjära regressionsmodellen:  𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 𝑢. Där Y är den genomsnittliga 

förändringen i pris i promille och X är den förklarande variabeln distans i minuter från närmaste omvandlade Coop. u är feltermen som 

representerar de variabler som påverkar Y som vi inte observerar. Koefficienten för ICA tyder på att ju närmre en ICA-butik befunnit sig en 

omvandlad Coop-butik, desto större möjlighet har de haft att ta ut ett högre pris efter Coops förvärv av Netto. Exempelvis visar resultatet att 

en ICA-butik som ligger ca 10 min ifrån en omvandlad Coop har ca 10 promilles mindre prisförändring än en ICA som ligger bredvid en 

omvandlad Coop. Denna relation kan bekräftas statistiskt med en signifikansnivå på 0,1, vilket är sannolikheten för att bekräfta relationen 

mellan prisförändringen och distansen trots att det faktiskt inte finns en relation mellan variablerna. Standardfelen är relativt hög, med tanke 

på att standardfelen är lite större än hälften av vår koefficient i absoluta tal. Ett lågt R2 värde innebär att en liten del av prisvariationer kan 

förklaras med vår förklarande variabel, distans från närmaste omvandlade Coop. Koefficienten för Willys tyder på att ju längre bort Willys 

butiken är från en omvandlad Coop desto högre priser kan de ta.  

 

Appendix C Spridningsdiagram 1 - Sambandet mellan prisförändringen i naturliga logaritmen och körvägen i 

minuter 

 

Notering: Med en regression som har koefficienten 0,002568 för förändring i promille som transformerad till sin naturliga logaritm, innebär 

att en ökning i X-axeln med 1 minut resulterar en ökning i Y-axeln med 0,2568% 
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Appendix D 

Mailintervju med en Ica Maxi Stormarknads Stf Handlare.  

Vår fråga, “Vad är er syn som Stf Handlare på en decentraliserad respektive centraliserad 

prissättning? “   

“Decentraliserad prissättning: 

Förekommer exempelvis i ICA-butiker alla profiler, egenägda Hemköpsbutiker mf l. Om vi tar 

Ica som exempel har de en central inköpsstab som förhandlar och köper in varor till bästa 

möjliga förhandlat pris. Grundtanken är alla rabatter, volymrabatter mm skall in till Ica centralt. 

Få eller inga enskilda rabatter till enskilda butiker, även om det förekommer och till viss del 

förhandlas med framförallt lokala leverantörer även i butik. Butikerna ligger ofta i så kallade 

prisprofiler i respektive affärsprofil, där differentiering sker med olika prispåslag från 

grundpriset som förhandlats fram av Ica för just den butiksprofilen. (Maxi, Kvantum, 

Supermarket, Nära inom Ica med Ica som grossist) Hemköpsbutikerna liknar ofta varandra i 

storlek med Axfood som grossist. Butiken väljer prissättning helt själv med anpassning till läge, 

kunder, köpbeteende mm. Handlaren på orten så att säga känner sin marknad och agerar därefter 

i pris och utbud. 

Centraliserad prissättning: 

Förekommer i Willys, Coops olika profiler, Lidl mf l. Kedjedrivna butiker (Willys, Coop, Lidl 

mfl) har samma prissättning och pris till alla butiker oavsett läge eller typ av kundkrets. 

Skillnader kan endast synas i lokala bröd leverantörer samt mindre lokala leverantörer där de 

finns med mindre avvikelser. Tanken här är att oavsett var man handlar i Sverige skall man 

mötas av samma prissättning i deras butiker, och i stort samma utbud. Detta ligger det både för 

och nackdelar i naturligtvis. Av många ses det som en trygghet att veta vad kassen man handlar 

kostar oavsett var i landet man handlar. Av andra upplevs butikerna med kedjedrift mindre 

inspirerande, och lokalt anpassade än konkurrenter som har en egen handlare på orten och 

anpassar sortiment och pris på annat sätt efter kundönskemål. Man kan se skillnader i 

försäljning historiskt beroende på om det är högkonjuktur eller ej, om det råder stor 

arbetslöshet, eller på annat sätt finns ekonomiska bekymmer i Sverige.Lågprishandeln (Lidl, 

Willys, Ica Maxi till viss del) tar andelar under dessa omständigheter, medan andelen köp i mer 

inspirerande butiker råder under goda ekonomiska förutsättningar i Sverige…” 
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