
Teddy Falkenek

KSLA 13 februari 2014

Vad är rätt pris för en varas värde?



Enskilda handlare i samverkan

• ICA-idén: enskilda handlare i samverkan, 

som framgångsrikt kombinerar mångfald

och lokal anpassning med storskalighet

och effektivitet.



ICA-butiker i 289 av 294 kommuner

1 330

butiker

över hela
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Cirka 

10 000 
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Ett brett sortiment är grunden

Varor för alla 

smaker och 

plånböcker
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Prisfokus genom värde för pengarna

• Lågprissortiment i alla butiker 

• Pris- och sortimentsstege

• Ett brett urval och attraktiva erbjudanden



Många starka konsumenttrender samverkar



Hälsa ur kundens perspektiv
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Färskvaror: säsongstänkande och måltider

Säsongstänkande 

och innovativa 

måltidslösningar



ICAs Goda Affärer: möta kundernas förväntningar

på transparens, kvalitet och matsäkerhet

Viktigast för ansvarstagande:

• Transparens

• Moral och etik

• Matsäkerhet

• Djuromsorg

• Lokala produkter *

* Källa: ICA Customer CR Survey, Feb 2013. Ipsos.



ICA samverkar med ”Svenskt kött”
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Så jobbar ICA

• Ca 18 000 svenska gårdar levererar kött till 

ICA:s egna varor.

• Svenskt kött-märket på kött och 

charkprodukter.

• ICA ursprungsmärker alltid animalisk råvara. 
• På färskt kött anger vi alltid var djuret är fött, 

uppfött, slaktat och styckat. Lagstiftningen har 

endast krävt detta på nöt men ICA har sedan 

länge märkt även gris och lamm.
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Så jobbar ICA

• Utmärkt Svenskt – svensk kvalitet, smakrikt kött.

• Bättre betalt för bättre kvalitet
• ICA Selection Naturbeteskött , rekommenderat av WWF

• ICA Selection Gårdsgris

• Anatomiska affärer



Så jobbar ICA 

- information till kund
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ICAs ekologiska försäljning slog rekord 2013

• Intresset för ekologiska varor fortsätter att öka. 

• ICAs försäljning av ekologiska frukter och grönsaker ökade med 27 %. 

• Total ökade ICAs försäljning av ekologiska varor med 16 % under 2013.

• Sortimentet av ekologiska varor ökar stadigt. Cirka 1 100 varor finns i ICAs 

centrala sortiment. 
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En gemensam utmaning

• Vi vill verka för en ökad förädlingsgrad som ökar kundens betalningsvilja.

• Bekväma måltidslösningar är starkt efterfrågade och färskvaror kan driva 

utvecklingen.
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Vad är rätt pris för en varas värde?

• Kunderna avgör

• Enstaka produkter – hela matkassen – månadskostnaden

• Från enskilda utlägg till årsbudget
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