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Sammanfattning 

Bakgrund 

Detaljisterna på den svenska livsmedelsmarknaden har bland annat genom koncentration fått 

ökad makt gentemot leverantörer. Då de tre största detaljisterna står för 87 % av marknaden är 

det av betydelse för leverantörerna att få sälja till dessa detaljister. Detaljisterna säljer inte 

bara leverantörernas produkter utan även egna märkesvaror. Detta leder till att leverantörens 

kund, detaljisten, även är deras konkurrent.  

Genomförande 

Vi har genomfört en kvalitativ studie för att undersöka hur leverantörerna kan konkurrera med 

de egna märkesvarorna. Vår empiri är grundad på intervjuer med åtta leverantörer och två 

detaljister. Vidare har vi genomfört tre fokusgrupper med totalt tolv konsumenter.  

Resultat 

Leverantörerna måste göra sig attraktiv för både detaljister och konsumenter. Genom att driva 

produktkategorin kan detaljisten göra sig attraktiv för detaljisten då försäljningen av de egna 

märkesvarorna ökar om produktkategorin växer. Produktutveckling och reklam är två sätt att 

driva en produktkategori. Konsumentens krav på leverantörernas produkter är att de skall 

hålla högre kvalitet varför det är viktigt för leverantörerna att ta hänsyn till detta.  Eftersom 

detaljisterna har stor makt är det viktigt för leverantörerna att minska beroendet till dessa. 

Detta kan uppnås genom att leverantörerna ingår i koncerner. Då minskar beroendet av ett 

enskilt varumärke.  Leverantörerna kan även sprida sina risker genom att sälja till olika 

marknader, så som restauranger och storkök samt till andra nationella marknader.  

Nyckelord 

Strategi, egna märkesvaror, positionering, livsmedelsbranschen 



 
 

 

 



 
 

 

Abstract 

Background 

The retailer in the Swedish grocery market has increased their power throw concentration. 

The three largest retailers have a market share of 87 %, and for the suppliers it is important to 

sell to these retailers. The retailers doesn’t only sell the suppliers products, they also sell their 

own private labels. This means that the suppliers’ costumer, the retailer, also is their 

competitor.  

Execution 

This study is conducted as a qualitative study to examine how the suppliers can manage the 

competition from the private labels. Our empirical data is collected throw interviews with 

eight suppliers and two retailers. Three focus groups with a total of twelve consumers have 

also been made.  

Results 

The suppliers have to satisfy both consumers and the retailers. By research and development 

the supplier satisfy the retailer because the public labels sales increase as the product category 

increases. Advertising is another way to increase the sales of the product category. The 

consumers’ demand of the suppliers’ products is that they should have superior quality, this 

aspect is important for the supplier to have in mind. Though the retailers’ has a great power, 

suppliers must the decrease the dependence to the retailer. This can be accomplished throw 

selling to different markets, such as restaurants and other national markets. The suppliers can 

also join a group of other suppliers, and the effect will be that the dependence of a single 

brand decreases.  

Key words 

Strategy, private labels, positioning, grocery market 



 
 

 



 
 

 

Förord 
 

Vi vill här tacka de detaljister, leverantörer och 

konsumenter som tagit sig tid och visat engagemang för 

vår uppsats. Stort tack för det intresse ni visat för vårt 

ämnesval, vilket har hjälpt oss genom de tyngre 

stunderna. Vi vill även tacka Anders Parment, vår 

handledare, för det stöd han givit oss genom arbetets 

gång. Våra kollegor i handledningsgruppen vill vi också 

rikta ett tack till då de varit villiga att diskutera både stora 

och små frågor med oss.  
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1. Inledning 

I detta kapitel vill vi ge läsaren en bakgrund till uppsatsen samt introducera läsaren i 

diskussionen om egna märkesvaror (EMV). I början resonerar vi kring förändringskrafter på 

livsmedelsmarknaden som har legat till grund för de egna märkesvarornas uppkomst och 

framväxt inom livsmedelsbranschen. Problemdiskussionen behandlar leverantörernas 

situation idag och avslutas med de problemfrågor samt syftet vi valt för uppsatsen. 

Avslutningsvis nämns en begreppsdefinition och en kort förklaring av uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Då var det dags att handla inför middagen ikväll. Du ska äta det du längtat efter länge, köttbullar och 

stuvade makaroner. Väl inne i din livsmedelsbutik står du vid pastahyllan och sträcker dig vant efter ditt 

vanliga pastapaket men upptäcker att det faktiskt finns två billigare alternativ att välja mellan. En 

produkt som har en enklare förpackning och en produkt som har samma namn som matbutiken. Vilken 

väljer du? 

 

Efter du valt pastapaket går du vidare till frysdisken på jakt efter köttbullar. Även här upptäcker du att du 

har olika alternativ att välja mellan. Dina vanliga köttbullar och andra i lägre prisklasser, hur väljer du 

denna gång? Dessa val skulle även kunna gälla för exempelvis ketchup, dryck eller snacks. Ditt 

planerade inköp som skulle ha gått ganska fort drog ut på tiden eftersom du ställts inför många val du 

inte funderat över förut.  

 

Konsumenten har hamnat mer i fokus och har när denne ska handla många alternativ att välja 

mellan. Macdonald (1995) menar att producenter och återförsäljare har blivit mer 

kundfokuserade. Samtidigt poängterar Sveriges Riksbank (2005) att konkurrensen ökat på 

grund av globalisering. Detta har lett till att många marknader ser annorlunda ut idag än vad 

de gjort tidigare. I nedanstående stycke kommer vi att beröra de drivkrafter som gjort att 

marknader förändrats vilket senare kommer att ligga till grund för vidare diskussioner inom 

vårt valda ämne.  

1.1.1 Drivkrafter  

Något som präglar flera branscher idag är överkapacitet. Exempelvis finns överkapacitet i 

livsmedelsbranschen (Kungliga skogs och lantbruksakademin, 2005:3) och telekombranschen 
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(Industrivärlden, årsredovisning, 2001). Andra branscher, som stål- och fordonsbranschen, har 

också visat tendenser till detta (HQ.se halvårsrapport, 2001). Överkapaciteten sätter 

konsumenten i ett överläge eftersom denne kan välja mellan olika producenter då det 

produceras mer än vad som efterfrågas. För att hantera detta måste producenten skapa 

konkurrensfördelar som gör att konsumenten vill köpa just den produkt som producenten 

erbjuder. (Parment, 2006) 

 

Parment (2006) menar att konsumenten blivit mer flexibel vad gäller distributionssätt, 

varumärke och produktens exklusivitet. Konsumenten har idag mer kunskap, vilket 

förekommer både bland privatpersoner och bland företag. Detta genom att utbildningsnivån i 

samhället har ökat samt att Internet har ökat informationsspridningen. 

 

Dessa drivkrafter har bidragit till att makten på flera marknader flyttas från producent till 

återförsäljare och konsument. Den överkapacitet som finns på marknaden gör att 

återförsäljare inte behöver känna sig bundna av att göra inköp hos en viss producent. 

Återförsäljaren kan istället leta andra tänkbara producenter som gärna vill sälja till 

återförsäljaren. Då konsumenterna inte längre är sina varumärken lika lojala bidrar även det 

till minskat behov av en enskild producent för återförsäljaren. En marknad där dessa 

drivkrafter har varit tydliga är livsmedelsbranschen varför vi nedan kommer att diskutera mer 

ingående kring denna bransch. Denna maktförskjutning har även spätts på av den 

koncentration av återförsäljare som skett på den svenska livsmedelsmarknaden. 

1.1.2 Livsmedelsbranschen 

Antalet livsmedelsbutiker i Sverige har minskat drastiskt med åren. År 1950 fanns det 39 000 

dagligvarubutiker medan det år 2001 fanns lite drygt 6 000 butiker kvar. (Holmberg, 2004) 

Det går tydligt att urskilja koncentrationen av butikskedjor som skett på livsmedelsmarknaden. 

I början av 1950-talet stod butikskedjorna för endast 1 % av försäljningen, medan de i slutet 

av 1960-talet stod för 30 % (Svensson, 1998). Sedan dess har kurvan fortsatt att peka uppåt 

för butikskedjorna, år 2001 skedde 88 % av livsmedelsförsäljningen i butiker som var 

kopplade till ICA, COOP eller Axfood1. (Holmberg, 2004) Det är alltså en koncentration på 

den svenska marknaden i två hänseenden, minskat antal butiker samt butikskedjornas 

framväxt. Detta har lett till att dessa butikskedjor eller detaljister, som vi vill benämna dem, 

                                                 
1 Axfood är koncernen med butikerna Hemköp, Willys och Willys Hemma. 
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har fått stor makt (Holmberg, 2004). Även internationellt har det skett en koncentration till få 

större aktörer bland detaljisterna. Uppköp, sammanslagningar och internationalisering har 

ökat makten hos dessa detaljister menar Ossiansson (2004).  

 

Under 1970-talet och 1980-talets början var butikernas storlek, butikskoncept, 

marknadsföring och prissättning likartade menar Blank och Persson (2006). För att 

differentiera butikerna fanns enligt Ossiansson (2004) två alternativ, antingen att öka servicen 

genom att till exempel skapa olika butikskoncept (stormarknad och närbutik) eller att lansera 

egna märkesvaror. Effekterna av dessa två strategier gjorde att konsumenten måste fatta fler 

beslut vid köp av livsmedel. Konsumenten måste inte bara bestämma sig för vilken produkt 

den vill köpa, utan även i vilken sorts butik och vilket sorts varumärke, detaljistens egen 

märkesvara eller leverantörens produkt. (Ossiansson, 2004) Med andra ord får konsumenten 

flera alternativ att välja mellan.  

1.1.3 Egna märkesvarors utveckling  

Livsmedelskostnaderna i Sverige ligger 24 % högre än EU-snittet (Handelns 

utredningsinstitut, 2004). Samtidigt har Sverige en lägre andel egna märkesvaror än många 

andra länder i Europa (Anselmsson och Johansson, 2005). Författarna menar att orsaken till 

den lägre andelen egna märkesvaror är att innan Sverige gick med i EU fanns det strafftullar 

för handeln när de skulle förse sig med egna märkesvaror. I och med att Sverige gick med i 

EU förändrades förutsättningarna för handeln då strafftullarna försvann. Drygt tio år efter att 

Sverige gick med i EU är marknadsandelarna relativt låga för egna märkesvaror i Sverige 

jämfört med övriga Västeuropa. (Anselmsson och Johansson, 2005) Andelen EMV för ICA i 

Sverige låg år 2007 på 17 % (Callius, 2007) medan andelen i Västeuropa ligger mellan 20-40 

% menar Anselmsson och Johansson (2005). Men redan 2002 då marknadsandelen var 8-9 % 

ansågs EMV ha en betydande konkurrenskraft enligt Konkurrensverket (Konkurrensverket 

rapport, 2002:6). Om Sverige följer den utveckling som sker i Västeuropa kan det väntas en 

ännu högre konkurrens från de egna märkesvarorna och enligt tidskriften Fokus DLF 

(Dagligvaruleverantörers förbund, 2004, nr 1) är det just denna utveckling som kan förväntas. 

En anledning till EMV:s genomslagskraft kan vara de marginaler som detaljisterna erhåller på 

dessa produkter.  
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”Butikerna har i regel klart högre marginaler på de egna produkterna, 

än på leverantörernas produkter. Därför ökar mängden egna 

varumärken snabbt i Sverige, något som väckt ont blod i 

leverantörsledet.” (Kenneth Bengtsson, Svenska Dagbladet, 2004) 

 

Redan 1989 skrev Uncles och Ellis (1989) om anledningarna till varför livsmedelsbutikerna 

satsar på EMV: 

 

”Own lables are an established part of retailing today. The reason for 

this can be seen if we consider the interplay of costs and benefits. 

When retailers sell goods under their own name, or under an exclusive 

trade mark, they have the ability to differentiate their stock from other 

retailers, they might then gain higher gross margins, and they will 

hope to have more control over product quality, stock, price etc.” 

(Uncles och Ellis, s. 57, 1989)  

 

Enligt Sveriges konsumentråd (2005) har EMV bidragit till ökad konkurrens och prispress för 

leverantörerna. Anledningen till det är att de flesta egna märkesvaror är idag lågprisprodukter 

och konsumenterna får därmed ett lågprisalternativ till de dyrare leverantörsprodukterna. 

Konkurrensen mellan EMV och leverantörerna har lett till att konsumenten blivit mer 

prismedveten menar Oubiña et al (2006).  

 

1.2 Problemdiskussion 

I och med att detaljisterna har stor makt kan de själva välja vilka produkter de ska ta in i sitt 

sortiment. Detta medför att detaljisterna har bra förhandlingsposition, vilket kan utnyttjas för 

att förhandla till sig bra villkor gentemot leverantören. (Parment, 2006) Att inte få sälja till 

någon av detaljisterna kan få stora konsekvenser för en leverantör då de tre största 

detaljisterna har en stor del av försäljningen på den svenska livsmedelmarknaden 

(Konkurrensverket, rapport 2002:6). Detta innebär att leverantörerna inte bara måste ta 

hänsyn till vilken produkt konsumenten vill ha utan de måste även tänka på att tillfredsställa 

detaljisten. Nedanstående citat visar vikten av att tillfredsställa både konsument och detaljist. 

 

http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_8355524.asp
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”Vi kan bara lansera sådant som adderar värde till både konsument 

och detaljist. Annars får vi inte in produkten. Handeln är koncentrerad 

i Sverige, otroligt koncentrerad, låt säga att ICA säger nej, ja då är 

kanske halva volymen borta.” (Johannes Erlandsson, Senior brand 

manager, Philadelphia, 2007-02-26) 

 

Leverantören måste alltså tillfredsställa två aktörer i produktens väg till slutkonsumenten, 

både detaljist och konsument. Kotler et al (2002) skriver att leverantören måste erbjuda 

detaljisten en produkt som ger detaljisten en skälig del av vinsten. För att detaljisterna ska 

välja att ta in en vara måste produkten öka butikernas totala försäljning, inte bara tränga 

undan konkurrenterna. Detta innebär att produkten måste ha stark efterfrågan från konsument. 

(Jacob Sandström, Brand manager, Procter & Gamble, 2007-02-26) Det är konsumenten i sin 

tur som avgör om varan får vara kvar hos detaljisten via konsumtionen varför leverantören 

måste marknadsföra sig till konsument. Det faktum att konsumenten har en stark efterfrågan 

på vissa produkter borde göra det svårare för detaljisten att ta bort dessa ur sortimentet, vilket 

då ligger till fördel för leverantören. 

  

 

Figur 1: Beskrivning av produktens introduktion på marknaden. Egen figur 

 

Då detaljisterna utvecklar och säljer egna märkesvaror minskar platsutrymmet på hyllorna för 

leverantörens produkter menar Konkurrensverket (rapport, 2002:6). Till den minskade 

tillgången på hyllutrymme bör även nämnas hyllplaceringen, där butikerna kan välja att 

placera sina EMV på den mest gynnsamma platsen och bredvid marknadsledaren för att visa 

Leverantör 
 

Detaljist 
 

Konsument 

 

Försäljning 

Marknadsföring 

Efterfrågan 
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konsumenten på de prisvärda alternativ som finns till marknadsledaren. (Anselmsson och 

Johansson, 2005) Detta leder till att leverantörerna måste producera produkter som har en så 

stark efterfrågan att konsumenten väljer denna produkt framför de billigare egna 

märkesvarorna.  

 

De egna märkesvarorna har lägre produktutvecklingskostnader än leverantörernas produkter 

menar både Dick et al (1997) och Davies och Brito (2004). Samtidigt nämner Davies och 

Brito att detaljisten även kan hålla nere kostnaderna genom att enbart introducera egna 

märkesvaror i ett fåtal butiker, vilket ytterligare är en fördel för detaljisten i jämförelse med 

leverantören. Genom en utveckling av de egna märkesvarorna kan detaljisten skapa högre 

kundlojalitet menar Konkurrensverket (rapport 2002:6). Två författare som redan sett att de 

egna märkesvarorna börjat utvecklas är Anselmsson och Johansson (2005). Denna utveckling 

sätter ytterligare press på leverantörerna. 

1.2.1 Problemfrågor 

I ovanstående diskussion ser vi att leverantörerna står inför en svårare situation nu när EMV 

fått en större marknadsandel på den svenska livsmedelsmarknaden. En intressant aspekt är att 

detaljisten både säljer leverantörens produkter och egna märkesvaror vilket gör att 

leverantören i princip konkurrerar med sin kund. Med utgångspunkt i denna diskussion har vi 

valt nedanstående problemfrågor: 

 

• På vilket sätt försöker leverantörerna idag hävda sig i konkurrensen från de egna 

märkesvarorna? 

 

• Hur uppfattar konsumenterna valet mellan leverantörernas produkter och de egna 

märkesvarorna? 

 

• Hur kan leverantörerna hantera konkurrensen från de egna märkesvarorna i framtiden? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur detaljisterna och konsumenterna påverkar 

leverantörerna och hur leverantörerna bör hantera konkurrensen från de egna märkesvarorna.  
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1.4 Uppsatsens bidrag 

Anledningen till att vi finner det ovannämnda problemet intressant är att livsmedel är 

produkter som många köper och därmed en varugrupp som många kan relatera till. En 

intressant faktor är den maktförskjutning som har skett på livsmedelsmarknaden. Även det 

faktum att detaljisten inte bara säljer leverantörernas produkter utan även säljer egna 

märkesvaror tycker vi är intressant. Det borde leda till att det blir svårare för leverantören att 

övertyga detaljisten att ta in leverantörens produkt. Under de senaste åren är det detaljisterna 

som har fått ökad makt och därmed innehar den bättre förhandlingspositionen. EMV:s 

framväxt har inte kommit lika långt i Sverige som i andra länder inom Europa. I dessa länder 

är forskningen kring egna märkesvaror mer utbrett än i Sverige, men det finns fortfarande 

mycket att undersöka. Vidare visar nedanstående citat på att det finns mer att forska kring 

inom detta ämne. 

 

”…research should continue to study more aspects of strategies of 

national brands against private labels. It should also include 

strategies of private labels for competing with national brands.” 

(Verhoef et al, s. 1325, 2000) 

 

Även fast ovanstående citat är från år 2000 belyser Anselmsson och Johansson så sent som år 

2005 avsaknaden av studier på området:  

 

”Det tycks dock råda en avsaknad av studier som analyserar och 

jämför olika aspekter av produktutvecklingen hos LMV- 

(leverantörerna) och EMV-företag och därigenom bidrar till förståelse 

för vad som händer på dagligvarumarknaden med hänsyn till 

innovationsgrad.” (s. 268) 
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1.5 Begreppsdefinition 

Då vi i denna uppsats behandlar livsmedelbranschen och egna märkesvaror kommer det att 

förekomma begrepp och förkortningar som kan vara nya för läsaren. Nedan presenterar vi 

dessa begrepp och förkortningar. 

 

Butik -  Med butik menar vi slutkonsumentens inköpsställe, med andra ord 

en fysisk butik.  

 

Detaljist –   Med detaljist menar vi inte en enskild butik utan ICA, COOP och 

Axfood som organisation. ICA:s butiker ägs av butiksägare medan 

COOP:s butiker ägs centralt. Inom Axfood ägs vissa butiker av 

enskilda butiksägare och andra centralt. Vi-butikerna har samma 

ägandeform som ICA. Vi-butikerna är den enda kedjan som inte 

har några egna märkesvaror. ICA har en marknadsandel på 47,5 %. 

COOP:s andel är 24,5 %, Axfood 15,4 % (Axfoods årsredovisning, 

2006) och Vi-butikerna 4 % (Patrik Hjert, Marknadschef, Vi-

butikerna, 2007). 

 

EMV –   EMV är vår valda definition på handelns egna märkesvaror. Dessa 

varor är producerade av eller för detaljisten och säljs under dennes 

varumärke eller under eget namn. (ICA, COOP, Willys, Hemköp, 

Änglamark, Euroshopper, Eldorado, Skona, m.m.) I annan 

litteratur kan även andra namn förekomma. Exempel på detta kan 

vara own label, private label (PL) och distributor own brand. 

Genomgående i denna uppsats används dock egna märkesvaror 

(EMV) för att läsaren lätt ska hänga med bland begreppen 

 

Leverantörer –  Producenter som tillverkar de traditionella varumärkena så som 

Estrella, Felix och Kungsörnen. De säljer sina produkter bland 

annat till detaljisterna.  
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Inledning 

 
Metod 

 
Referensram 

 
Respondent-

beskrivning 

 
Empiri 

 
Analys 

 
Slutsats 

1.6 Disposition 

Här har vi för avsikt att ge läsaren en introduktion i ämnesvalet. 

Problemdiskussionen presenterar varför det valda ämnet är intressant 

och det mynnar sedan ut i problemfrågor och syfte.  

 

I metoden beskriver vi hur vi gått tillväga i vår studie, det angreppssätt 

vi använt oss av och hur vi valt att samla in information. Kapitlet ska 

ge läsaren en förståelse för hur gjort vår undersökning och underlätta 

en kritisk granskning av uppsatsen.  

Referensramen tar upp de modeller och teorier som legat till grund för 

vår analys. Upplägget i referensramen kommer sedan att följas i 

empirin och analysen. 

Syftet med respondentbeskrivningen är att ge läsaren en uppfattning 

om vilka företag och personer som legat till grund för det material som 

presenteras i empirin.  

Här presenteras den information som vi erhållit från detaljister, 

leverantörer och konsumenter. 

  

I analysen kommer vi först att jämföra teorin med empirin för att sedan 

analysera detta och försöka komma fram till lämpliga strategier för 

leverantörerna.  

 

Svaren på våra problemfrågor avser vi att besvara i detta kapitel, där vi 

kommer att dra de slutsatser vi kan utifrån studien. 
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2. Metod 

I metodkapitlet kan läsaren ta del av hur uppsatsen är genomförd. Genom att förstå vårt 

förhållningssätt och vår ansats kan läsaren lättare reflektera över uppsatsen och även förstå 

den tolkning vi gjort av det empiriska materialet. Vi börjar kapitlet med att förklara vårt 

vetenskapliga förhållningssätt, i mitten diskuterar vi vårt tillvägagångssätt och sist behandlar 

vi studiens generaliserbarhet och den metodkritik som finns i och med de val vi gjort.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Nedan kommer vi att presentera det vetenskapliga förhållningssätt vi har i uppsatsen vad 

gäller forskningssynsätt, ansats, val av studieutformning, angreppssätt samt teoretisk 

utgångspunkt. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur detaljisterna och 

konsumenterna påverkar leverantörerna och hur leverantörerna bör hantera konkurrensen från 

de egna märkesvarorna. Anledningar till att vi valt att studera livsmedelsbranschen i Sverige 

är för att vi själva anser att den valda branschen är starkt förknippad med EMV. Med den 

bakgrunden kändes det naturligt att undersöka hur leverantörerna kan skapa konkurrenskraft 

mot EMV.  

2.1.1 Forskningssynsätt 

Detaljisten, leverantören och konsumenten är aktörer som har en påverkan på 

livsmedelsbranschen, därför anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till och försöka förstå alla 

dessa aktörer i denna studie. I och med detta finner vi att ett hermeneutiskt förhållningssätt 

lämpar sig bra, vilket beskrivs av Gustavsson (2003) som en vetenskaplig inriktning där man 

genom tolkning och förståelse angriper ett problem. Hermeneutiken innebär att förståelsen för 

helheten uppstår genom att de olika delarna förstås, och vice versa. 

 

”Meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med 

helheten…Omvänt består ju helheten av delar, kan därför endast 

förstås ur dessa.” (Alvesson och Sköldberg, s. 115, 1994)  

 

Genom att studera detaljisten, leverantören och konsumenten tar vi hänsyn till påverkande 

aktörer inom branschen. Med detta vill vi skapa en helhetssyn kring det valda problemet samt 

öka vår egen kunskap kring hur detaljist och konsument påverkar leverantören. En förståelse 
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för de tre aktörerna skapar en insikt för hur de påverkar varandra och branschen. Detta hoppas 

vi ska skapa en god förståelse för branschen i stort. Vi menar att det inte bara räcker att 

studera hur leverantörerna skapar konkurrenskraft, utan att det också är viktigt att ta hänsyn 

till hur detaljisten och konsumenten agerar. Som vi nämnde i inledningen är koncentrationen 

bland detaljisterna hög varför det är betydelsefullt att ta deras agerande i beaktande. Då det är 

slutkonsumenten som köper leverantörens vara är det en fördel för leverantören att veta hur 

konsumenten tänker. Genom kunskap om detaljisten och konsumenten kan förhoppningsvis 

slutsatser dras kring vilka strategier leverantören kan använda sig av för att hantera 

konkurrensen från de egna märkesvarorna. 

2.1.2 Ansats 

Som nämnts ovan avser hermeneutiken att skapa förståelse (Gustavsson, 2003). Därför är det 

lämpligt att välja en ansats som styrker detta vilket för oss vidare till den kvalitativa ansatsen 

som enligt Merriam (1998) handlar om att skapa förståelse. Genom att använda en kvalitativ 

ansats i en undersökning skapas en möjlighet att tränga ner på djupet i informationen. Hade vi 

istället haft en kvantitativ ansats anser vi att vi inte hade kommit på djupet med det valda 

problemet och därmed inte kunnat skapa samma insikt. Merriam (1998) menar att en 

kvalitativ studie syftar till att skapa förståelse. Detta stärks av Strauss och Corbin (1990) som 

nämner att en kvalitativ studie finner förståelse där en statistisk undersökning inte kan finna 

det. Även Holme och Solvang (1997) menar att den kvalitativa ansatsen har ett förstående 

syfte varför vi tror denna ansats passar vår studie.  

 

Genom kvalitativ forskning skapas en närhet till forskningsobjektet vilket underlättar för oss 

att verkligen kunna förstå situationen menar Holme och Solvang (1997). Det forskaren gör är 

att försöka sätta sig in i hur den som undersöks ser på världen. Detta planerar vi att göra 

genom intervjuer och vi anser att det är en förutsättning för att svara på våra problemfrågor. 

2.1.3 Studieutformning 

Vi kommer att göra en flerfallsstudie för att undersöka det valda problemet. En flerfallsstudie 

ger en bredare och rikare beskrivning av det valda problemet menar Alvesson och Deetz 

(2000). Genom att intervjua två detaljister, åtta leverantörer samt genomföra tre fokusgrupper 

med konsumenter har vi försökt att skapa en bredd i vår undersökning. De åtta leverantörerna 

representerar olika produktkategorier inom branschen för att vi skulle kunna se branschen i 

stort. Att bara undersöka en leverantör hade inte gett oss den bredd vi vill ha. Dock kan det 
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nämnas att vi hade kunnat komma ner mer på djupet med den valda leverantören men denne 

hade då legat till grund för alla de slutsatser som vi senare dragit. Vi vill undersöka hur 

leverantörerna kan konkurrera med EMV, inte enbart för en enda leverantör, utan för 

branschen i helhet varför vi då anser en flerfallsstudie ger bättre tillförlitlighet.  

2.1.4 Angreppssätt 

Alvesson och Sköldberg (1994) menar att deduktion utgår från teorin för att beskriva 

verkligheten. Det deduktiva angreppssättet utgår från en generell regel och påstår att denna 

regel förklarar ett visst enskilt fall. Meningen med det deduktiva angreppssättet är att pröva 

om teorier stämmer eller att generalisera dessa menar Hyde (2000). Det induktiva 

angreppssättet tar i motsats till den deduktiva, utgångspunkt i verkligheten (Merriam, 1994). 

Enligt Hyde (2000) är användningen av ett deduktivt angreppssätt i en kvalitativ studie ett 

steg mot att öka trovärdigheten i kvalitativa studier, vilket då inte hade uppnåtts med ett 

induktivt angreppssätt. Som vi nämnt tidigare finns det andra livsmedelsmarknader som 

kommit längre än den svenska i egna märkesvarors framväxt och utveckling. Vi ansåg därför 

att det var lämpigt att läsa in oss på teorier baserade på studier från dessa marknader för att 

underlätta våra empiriska undersökningar. Då vi studerar detaljist, leverantör och konsument 

tyckte vi att det var passande att först läsa in oss på teorier om ämnet. Genom att ha en 

uppfattning om vilken data vi letar efter blir det lättare att förklara de olika aktörernas 

agerande och därmed menar vi att vi lutar mer åt ett deduktivt angreppssätt. Hade vi istället 

haft ett mer induktivt angreppssätt hade det tagit mer tid och resurser att förklara aktörernas 

agerande varför vi inte kunnat ha lika omfattande empiri. Med detta menar vi att det är lättare 

att förklara det valda fenomenet om vi redan besitter teoretiska kunskaper. Vi kommer med 

andra ord att pröva om befintlig teori stämmer in på våra fallföretag och den svenska 

marknaden.  

2.1.5 Teoretisk utgångspunkt 

Då leverantörernas strategier är i fokus i denna uppsats kommer vi att utgå från teorier och 

modeller angående detta. Hoch (1996) och Nandan och Dickinson (1994) beskriver strategier 

som leverantörer kan använda sig av för att konkurrera med EMV. Dessa teorier kommer att 

ligga till grund för vår studie av leverantörernas strategier, vilket även kommer att prägla 

uppsatsen. Teorierna kommer att kompletteras med andra författares syn på problemet. Vi har 

även valt att söka information hos olika intressenter, såsom Sveriges Konsumentråd, 
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Dagligvaruleverantörers förbund (DLF) och Konkurrensverket för att skapa oss en bredare 

syn kring det valda problemet.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

I följande avsnitt beskriver vi hur vi samlat information till vårt empiriska avsnitt. Vi kommer 

även att beskriva det urval vi gjort. Detta hoppas vi gör det lättare för läsaren att kritiskt 

granska uppsatsen.  

2.2.1 Datainsamling 

Vi har valt att utföra intervjuer med detaljister och leverantörer och för att få in konsumentens 

perspektiv har vi även genomfört fokusgrupper med konsumenter. För insamlandet av 

information vid en kvalitativ metod är det vanligt att intervjuer används menar Bryman och 

Cassell (2006). För att erhålla en djupare förståelse för hur leverantörerna och detaljisterna 

agerar på marknaden ansåg vi att intervjuer var den mest lämpade datainsamlingsmetoden. 

Intervjun gav oss möjlighet att komma nära respondenterna och på så vis skapa oss en god 

förståelse för deras situation och agerande.  

 

Då vi undersöker flera leverantörer ansåg vi det vara viktigt att kunna anpassa 

intervjufrågorna till varje enskilt företag eftersom vi trodde att företagen hade olika strategier 

för att möta konkurrensen från EMV. En semistrukturerad intervju lämpar sig därför bra, då 

den tillåter den som undersöker att anpassa sig till situationen (Merriam, 1998). Frågorna kan 

då vara av en mer flexibel karaktär och undersökaren blir inte bunden att följa en viss 

frågemall (Merriam, 1998). Eftersom vi har ett mer deduktivt angreppssätt anser vi en 

semistrukturerad intervju lämpar sig bra, då vi redan har en viss kunskap om ämnet och vi 

därmed är präglade av de teorier och modeller vi redan känner till.  

 

Det är viktigt att alla intervjuer täcker de områden som ska undersökas (Holme och Solvang, 

1997) varför en viss styrning av intervjun kan vara lämplig. Vi tycker att Ratcliffe (2002) 

förklarar den semistrukturerade intervjun bra och detta arbetssätt är något vi har eftersträvat i 

våra intervjuer.  
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“There is a basic framework, a set of standard questions, and a given 

procedure, but great latitude is given to the interviewer in how 

different respondents are treated. Probes and prompts are 

commonplace, and the interviewer is free to modify the format and 

order of questions as appropriate”. (Ratcliffe, s. 21, 2002) 

 

Som vi tidigare nämnt har vi även genomfört fokusgrupper med konsumenter. Greenbaum 

(1998) menar att genom fokusgrupper kan forskare erhålla viktig information om 

konsumenters attityder. Därför anser vi att detta är en lämplig metod för att få in 

konsumenternas syn på vårt valda problem. Metoden kan dels användas för att studera 

innehåll; det vill säga gruppmedlemmarnas åsikter, attityder, tankar, uppfattningar, argument 

etc. Fokusgrupper kan också användas för att studera själva interaktionen mellan 

gruppmedlemmarna. Wibeck (2000) I vårt fall kommer vi bara att fokusera på innehållet, 

nämligen konsumenternas tankar kring de egna märkesvarorna och leverantörernas produkter.  

 

När handlande ska undersökas är fokusgrupper lämpligt menar Wibeck (2000). Vi tolkar 

Wibecks betydelse av ordet handlande som agerande. Eftersom vi vill skapa en förståelse för 

hur konsumenten upplever och agerar kring valet mellan EMV och leverantörernas produkter 

anser vi fokusgrupper vara ett lämpligt sätt att studera detta på. I vårt fall innebär 

fokusgrupperna att deltagande konsumenter får berätta och diskutera kring valet mellan egna 

märkesvaror och leverantörens produkter. Vi har valt att genomföra tre fokusgrupper vilket 

faller inom rekommendationen av Wibeck. 

2.2.2 Intervjuurval 

Viktigt att tänka på vid kvalitativa intervjuer är hur respondenterna ska väljas ut. Enligt 

Halvorsen (1992) bör intervjupersonen, vid en kvalitativ studie, väljas ut genom ett strategiskt 

urval. Även Merriam (1998) belyser denna sorts urval: 

 

”Once the general problem has been identified, the task becomes to 

select the unit of analysis, the sample. Within every study there 

probably exist numerous sites that could be visited, events or activities 

that could be observed, people who could be interviewed…Purposeful 

sampling is based on the assumption that the investigator wants to 
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discover, understand, and gain insight and therefore must select a 

sample from which the most can be learned” (s. 60 – 61) 

 

Holme och Solvang (1997) diskuterar även de kring denna urvalsstrategi och nämner att det är 

viktigt att intervjua personer som besitter den kunskap som forskaren vill åt. I vårt fall fick det 

strategiska urvalet spela in i två aspekter, vid valet av företag samt vid valet av respondenter 

på företagen.  

Detaljister 

Som vi nämnde i inledningen hade de tre stora detaljisterna (ICA, COOP och Axfood) 88 % 

av den svenska livsmedelsmarknaden år 2001. Dessa tre aktörer har egna märkesvaror i sitt 

sortiment. Därför tyckte vi det var viktigt att skaffa information från dessa aktörer. Vi var i 

kontakt med ICA, COOP och Axfood men det visade sig att endast Axfood hade tid att ge oss 

den informationen vi behövde. Önskvärt hade varit att intervjua den största detaljisten på 

marknaden, ICA, då denne har störst marknadsandel. Tyvärr hade inte ICA tid för en intervju, 

utan vi får istället förlita oss på den information vi får från Axfood. Vi har även varit i kontakt 

med en mindre detaljist, Vi-butikerna, som tagit valet att inte sälja EMV. Genom denna 

kontakt ville vi få deras syn på EMV och varför de inte valt att sälja dessa produkter.  

Leverantörer 

Vid valet av leverantörer ansåg vi det viktigt att skapa bredd för att livsmedelsmarknaden i 

stort ska kunna representeras. Med det som fokus tillfrågades leverantörer inom olika 

produktkategorier, allt ifrån chips till pasta, för att på så sätt försöka skapa en helhetssyn på 

marknaden. Vid urvalet av leverantörer var det även viktigt att de valdes ut inom 

produktkategorier där vi visste att det fanns konkurrens från egna märkesvaror. I enlighet med 

Merriams (1998) citat ovanför har vi försökt att göra ett urval som vi ansett gett oss 

meningsfull information. Vi valde att både intervjua företag som är marknadsledare och icke 

marknadsledare, företag som tillhör och inte tillhör koncerner för att få information från 

företag under olika förutsättningar. Dock visade det sig att leverantörernas åsikter inte skiljde 

sig åt i någon större utsträckning utan de bekräftade varandra i hög grad. 

 

En annan faktor som påverkat intervjuurvalet är leverantörernas tillgänglighet. Vissa tilltänkta 

respondenter har inte haft tid att ställa upp. Något annat som har påverkat tillgängligheten är 

att ämnet kan uppfattas som känsligt. En aktör har valt att inte ställa upp på intervjuer på 
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grund av detta. Därmed finns det information som vi forskare inte fått tagit del av, vi får 

istället förlita oss på de aktörer som deltagit i studien. Dock anser vi att spridningen bland 

leverantörerna i denna studie är stor samt att i det fallet där en aktör inte velat ställa upp har vi 

istället fått kontakt med en annan aktör i samma produktkategori.  

 

När sedan respondenter hos leverantörerna skulle väljas ut var det viktigt att det var personer 

som var insatta i strategifrågorna kring konkurrensen från EMV. På grund av detta valde vi att 

inte välja ut våra respondenter slumpmässigt. Vi var noga med att prata med personer som var 

insatta i ämnet. Vi ansåg även det vara viktigt att de intervjuade personerna hade trovärdiga 

positioner inom företagen varför vi pratat med marknadschefer, produktchefer samt 

verkställande direktörer. Sammantaget tror vi detta ger ökad trovärdighet för det empiriska 

materialet. 

Konsumenter 

För att få in konsumenternas åsikter valde vi att genomföra fokusgrupper. Enligt Wibeck 

(2000) krävs en lämplig blandning av personer för att samtalet i fokusgruppen ska fungera bra. 

Författaren menar att liknande bakgrund vad gäller kunskap och utbildning samt liknande 

socioekonomisk bakgrund är faktorer som kan stärka samtalet i fokusgruppen. Något som 

dock ska tas i beaktning är att om medlemmarna i gruppen är för lika varandra kan en önskan 

hos medlemmarna att tillhöra gruppen uppstå.  

 

Wibeck (2000) och Greenbaum (1998) rekommenderar att fyra till sex personer bör ingå i en 

fokusgrupp. Vidare menar Wibeck att minst tre fokusgrupper bör genomföras. Detta var något 

vi tog fasta på och vi satte samman tre fokusgrupper med totalt tolv personer. Personerna som 

skulle ingå i fokusgrupperna valdes ut strategiskt. Därför har både män och kvinnor i olika 

åldrar tillfrågats. Ett krav som vi har haft på gruppmedlemmarna är att de ska vara den som 

huvudsakligen står för inköpen av livsmedel i deras hushåll. På detta sätt har vi rekryterat 

människor av båda könen, olika åldrar och som haft en inblick i vilka produkter det finns på 

livsmedelsmarknaden. Med denna blandning av personer upplevde vi att samtalet i 

fokusgrupperna fungerade bra.  
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2.3 Genomförande 

Detaljister 

För uppsatsen ansåg vi att det var viktigt att vi fick intervjua en detaljist som säljer egna 

märkesvaror. Då vi inte fick intervjua ICA eller COOP var Axfood vår nästa kandidat. Tyvärr 

hade inte Axfood tid för en personlig intervju, utan istället genomfördes en e-postintervju. Vi 

upprättade en god kontakt med Axfood och vi genomförde intervjun under flera 

konversationer via e-post. Detaljisten är en viktig aktör på marknaden och en personlig 

intervju hade varit mer önskvärt, men eftersom det är leverantören och inte detaljisten som är 

i fokus ansåg vi ändå denna sorts intervju var acceptabel. En personlig intervju var redan 

bokad med marknadschefen på detaljisten Vi-butikerna vilket var något som bidrog till att vi 

ansåg e-postintervjun med Axfood var godtagbar. Intervjun med Vi-butikerna bandades efter 

godkännande av respondenten. I respondentbeskrivningen (kapitel 4) kan ni läsa en kortare 

beskrivning av detaljisterna. 

Leverantörer 

Av de åtta intervjuade leverantörerna intervjuades sex av dem i sina egna lokaler och två via 

e-post. Anledning till att vi valde att genomföra intervjuerna på respektive respondents 

arbetsplats var att vi ville att respondenterna skulle känna sig trygga under intervjun. Gillham 

(2005) menar att det är intervjupersonens uppgift att hitta ett tryggt rum där 

störningsmomenten är få. Detta tyckte vi att vi uppnådde då vi genomförde intervjuerna på 

respektive respondents arbetsplats. Intervjuerna bandades efter godkännande av 

respondenterna. Att banda en intervju underlättar databearbetningen, dock kan det tänkas att 

respondenten blir mer förtegen (Lantz, 1993).  

 

En av de tillfrågade leverantörerna, dryckestillverkaren, ville vara anonym. Då vi ville att 

denna leverantörsgrupp skulle vara representerad i uppsatsen och vi tyvärr inte haft möjlighet 

att intervjua någon annan leverantör i produktkategorin ansåg vi att den anonyma intervjun 

fick vara en tillfredsställande lösning. En effekt av anonymiteten är att vi inte kan presentera 

all information för läsaren vilket kan leda till att uppsatsens trovärdighet påverkas.  Detta 

gäller endast en av de intervjuade leverantörerna och efter intervjun konstaterade vi att 

informationen dryckestillverkaren bidrog med inte skiljde sig i någon högre grad från vad de 

andra leverantörerna tog upp. Utifrån detta anser vi att anonymiteten inte borde ha en alltför 
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stor påverkan på uppsatsens trovärdighet. Mer information om de olika leverantörerna 

kommer att ges i respondentbeskrivningen (kapitel 4). 

Konsumenter 

Tre fokusgrupper genomfördes med totalt tolv deltagare. Fokusgrupperna genomfördes på 

platser deltagarna hade någon form av anknytning till för att platsen skulle kännas så neutral 

som möjligt. Även fokusgrupperna bandades efter deltagarnas godkännande. Genom att skapa 

en spridning på deltagarna i fokusgrupperna har vi försökt få flera olika konsumentgruppers 

åsikter representerade. Deltagarna hade en åldersspridning från 24-55 år. Ensamhushåll, 

parhushåll och barnfamiljehushåll var representerade. Könsfördelningen har varit till 

kvinnornas fördel med sju av tolv deltagare. I kapitel 4 kommer vi att presentera kön och 

ålder på de personer som har deltagit i fokusgrupperna.  

Generellt för intervjuerna 

Sammanlagt har intervjuer med två detaljister, åtta leverantörer och tre fokusgrupper med 

totalt tolv konsumenter genomförts. De personliga intervjuerna och fokusgrupperna har vi valt 

att spela in via en diktafon efter godkännande av samtliga deltagande. Vårt fokus som 

intervjuare kunde därmed läggas på att ställa frågor så att relevant information kom fram.  

 

”Att lära sig att bli intervjuare sker genom att intervjua.” (Kvale, s. 

136, 1997)  

 

Utifrån Kvales citat valde vi att dela upp rollerna så att en av oss författare ledde intervjun 

medan den andra kunde komma in och ställa frågor under intervjuns gång. Detta medförde att 

den person som genomförde intervjuerna med tiden blev mer erfaren i situationen. Under alla 

intervjuer var det samma person som ledde intervjun för att på så sätt skapa samma 

förutsättningar för alla intervjuer. Då vi valt att göra intervjuer bör intervjuareffekten beaktas. 

Det finns en risk att den person som intervjuar påverkar respondenten, då respondenten kan 

uppfatta ansiktsuttryck och kroppsspråk hos intervjuaren. (Jacobsen, 2002) Eftersom samma 

person genomförde intervjuerna och därmed blev med erfaren i rollen som intervjuare tror vi 

att intervjuareffekten inte borde ha påverkat intervjuerna i någon högre grad. 

 

Efter att tid och datum för intervjun bokats skickade vi övergripande information till 

respondenterna om vad vi ville diskutera under intervjun. Detta valde vi att göra för att 
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respondenterna skulle kunna förbereda sig inför intervjun och då kunna komma med riklig 

information. Samtidigt finns risken att respondenten hinner vinkla informationen, men 

eftersom vi inte gav dem de frågor vi skulle ställa utan bara övergripande information anser vi 

att risken för vinklad information är låg. De tre intervjuer som skett via e-post har varit 

givande då vi haft en längre kontakt och kunnat återkomma med kompletterande frågor till 

respektive respondent. Detta har hjälpt oss att få utvecklade svar på våra frågor samt att skapa 

en bra kontakt då vi inte träffade respondenterna personligen.  

 

2.4 Kritik 

Vi har varit kritiska till de val vi gjort, och vill även uppmuntra läsaren till att se uppsatsen 

med kritiska ögon. Nedan kommer därför metodkritik, källkritik samt generaliserbarhet att 

presenteras.  

2.4.1 Metodkritik 

Då vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats kommer vi nu att beröra kritik som kan 

riktas mot denna ansats. Bland annat brukar validitet och reliabilitet ifrågasättas.  

 

Om en studie mäter det som avser att mätas har studien uppnått en hög validitet (Holme och 

Solvang, 1997). Genom att vi använt oss av ett deduktivt angreppssätt anser vi att vår validitet 

ökat. Innan inhämtningen av data läste in oss på teorier kring ämnesvalet och därför visste vi 

vad vi letade efter. Som vi nämnde i inledningen har EMV:s utvecklingen kommit längre i 

andra länder och vi har valt att använda oss av teorier som är baserade på studier i dessa 

länder. Genom denna inläsning visste vi vad vi letade efter när datainsamlingen gjordes, 

varför den informationen som kom fram då borde vara relevant för studien. Halvorsen (1992) 

skriver att det svåra är att göra en datainsamling vars innehåll är relevant för 

problemställningen. Detta anser vi är en mindre risk vid ett deduktivt angreppssätt, då vi som 

undersökare visste vad vi letade efter innan intervjun genomfördes. Vidare nämns både inre 

och yttre validitet. Inre validitet innebär hur det som kommit fram i uppsatsen stämmer 

överens med verkligheten (Merriam, 1998). För vår studie har vi avgränsat oss till 

livsmedelsbranschen, vilket vi då ser som vår verklighet. Hade vi istället avgränsat vår 

verklighet till en enda produktkategori hade vi kunnat nå högre inre validitet, men som ni 

tidigare läst valde vi istället den bredare urvalsgruppen för att kunna se livsmedelsbranschen i 

stort. Yttre validitet innebär hur slutsatserna i uppsatsen kan tillämpas i andra situationer 
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(Merriam, 1998). Det innefattar alltså hur generaliserbart slutsatserna är, vilket vi kommer att 

presentera i ett senare stycke.  

 

Om studien som gjorts kan göras om och fortfarande uppnå samma resultat anses det 

föreligga hög reliabilitet (Merriam, 1998). Även Halvorsen (1992) beskriver reliabilitet och 

förklarar det som hur pålitliga mätningar forskaren gjort.  Halvorsen nämner även, likt 

Merriam (1998), att vid hög reliabilitet skall olika mätningar komma fram till samma resultat. 

Då Merriam (1998) menar att människans beteende och uppfattningar sällan är statiska kan 

detta vara svårt att uppnå. En kvalitativ undersökning tittar på hur människor uppfattar den 

specifika situationen (Merriam, 1998). På detta sätt behöver inte liknande undersökning leda 

till samma svar, huvudsaken är att det verkar rimligt och trovärdigt för utomstående som tar 

del av resultatet.  

 

”The question is not whether findings will be found again but whether 

the results are consistent with the data collected.” (Merriam, s. 206, 

1998) 

 

För att säkerställa reliabiliteten är det enligt Merriam (1998) viktigt att antaganden och teorier 

som ligger bakom studien noggrant förklaras, hur intervjupersoner väljs ut samt vart data 

hämtats från, vilket vi presenterade tidigare i metoden. Reliabilitet kan också belysas ur ett 

noggrannhetsperspektiv menar Patel och Tebelius (1987). De nämner att begreppen validitet 

och reliabilitet mer hör hemma vid kvantitativa ansatser och ordet noggrannhet är det som ska 

belysas i en kvalitativ ansats. Vi har i samråd med personer hos både detaljisterna och 

leverantörerna valt ut lämpliga respondenterna varför vi anser att vår reliabilitet stärkts. Vi har 

undersökt den faktiska strategin. Hade fallet istället varit att vi skulle undersöka 

respondentens uppfattning om eller känslor kring strategin hade svaren kunnat skilja sig åt då 

det är den personliga inställningen skall förklaras. 

2.4.2 Källkritik 

Tillförlitliga källor är något som vi tycker kan stjälpa eller hjälpa en uppsats vilket vi erfarit 

när vi läst andra uppsatser. Denna åsikt är något som vi har burit med oss när vi i vår uppsats 

använt olika källor. I uppsatsen har källor från olika rapporter lags in för att skapa en 

uppdaterad syn på livsmedelsbranschen. EMV:s marknadsandel är relativt liten i Sverige 

jämfört med andra länder i Europa. Många av de artiklar vi använt oss av har ett annat 



 
METOD 

21 

ursprung än Sverige och är baserade på marknader där denna framväxt kommit längre. 

Förutsättningarna på olika marknader kan självklart skiljas åt, till exempel behöver inte 

koncentrationen av detaljisterna vara lika hög i Storbritannien som den är i Sverige. Eftersom 

forskningen inom det valda området i Sverige är begränsad anser vi att de valda källorna utgör 

de mest lämpade teorierna för vår uppsats. Det blir även intressant att se hur strategierna 

skiljer sig åt mellan de källor vi använt oss av och vilka de svenska leverantörerna använder 

sig av.  

 

Som vi tidigare nämnt har tre av intervjuerna utförts via e-post, viket kan påverka uppsatsens 

tillförlitlighet. Ryen (2004) menar att fördelen med e-postintervju är att de är tids- och 

konstnadsbesparande. Dock menar författaren att det är svårare att skapa tillit för intervjuaren. 

Tilliten försökte vi skapa genom telefonsamtalen som ägde rum innan e-postintervjuerna. Då 

vi även fick återkomma med kompletterande frågor upplevde vi att en god kontakt till 

respondenten skapades. 

 

En av de intervjuade leverantörerna krävde anonymitet i utbyte mot att leverantören skulle 

dela med sig av sin information.  Helst hade vi sett att ingen i uppsatsen ville vara anonym då 

det oftast känns mer tillförlitligt att veta vilken källan är. Då informationen från den anonyma 

leverantören mestadels stämde överens med vad andra leverantörer belyst anser vi att 

tillförlitligheten inte påverkades i någon större utsträckning.  

 

Konsumenterna som ingick i fokusgrupperna var mellan 24-55 år gamla. Att inga yngre 

intervjuades beror på att vi hade ett krav på att deltagarna i fokusgrupperna skulle vara den 

person som stod för hushållets huvudsakliga inköp av livsmedel. Varför ingen äldre än 55 år 

intervjuades kan vi se som en svaghet för uppsatsen. Tyvärr hade vi inte möjlighet att tillfråga 

någon i denna åldersgrupp vilket hade varit önskvärt, men då vi vill undersökta hur 

leverantörerna kan hantera konkurrensen från de egna märkesvarorna anser vi att det är av 

större vikt att personer som kommer att köpa produkterna under en längre tid är 

representerade i fokusgrupperna.  Det var fler kvinnor än män som ingick i fokusgrupperna, 

vilket vi berodde på att vi efterfrågade den person som stod för hushållets huvudsakliga inköp 

av livsmedel. 
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2.5 Generaliserbarhet 

Kritik mot en kvalitativ ansats är att det är svårt att generalisera resultatet. Enligt Merriam 

(1998) beror detta på att det oftast är färre observationer att utgå ifrån jämfört med en 

kvantitativ ansats. Det som kan ifrågasättas är om resultatet kan gälla även för dem som inte 

ingick i urvalet (Alvesson och Sköldberg, 1994). Vi har gjort ett strategiskt urval för att uppnå 

hög spridning i uppsatsen, detta för att spegla livsmedelsmarknaden i stort. Huruvida 

uppsatsen är generaliserbar eller inte beror på i vilka situationer den skall tillämpas och vi 

tycker att frågan är upp till läsaren att bedöma. När vi jämför teorin som denna uppsats är 

grundad på med det empiriska materialet finner vi att de i viss utsträckning överensstämmer 

med varandra. Detta borde vara positivt ur generaliseringspunkt. Något som vi vill att läsaren 

ska ta i beaktning är det faktum att vi har intervjuat leverantörer som befinner sig i olika 

produktkategorier. Information som erhållits från en leverantör behöver inte stämma för hela 

marknaden utan kan vara sant för just denne leverantör. Dock stämde leverantörernas åsikter i 

stor grad överens med varandra.  
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3. Referensram 

Detta kapitel är indelat i tre avsnitt. Det första avsnittet behandlar de egna märkesvarorna 

och deras strategier för att konkurrera med leverantörerna. Även maktbalansen mellan 

detaljisten och leverantören kommer att beröras. Det andra avsnittet är fokuserat på 

leverantörerna och deras strategier. Den sista delen behandlar konsumenternas köpbeteende 

samt konsumentlojalitet. Genom att beskriva både detaljistens och leverantörens agerande 

vill vi ge läsaren en ökad förståelse kring vårt valda problem.  

 

3.1 Teoretiskt urval 

Denna uppsats undersöker hur livsmedelsleverantörer kan konkurrera med de egna 

märkesvarorna. Det kan göras genom strategiska val, vilket det finns en mängd teorier kring. 

Då fokus ligger på konkurrensen från egna märkesvaror har vi valt belysa teorier kring detta. 

Som nämndes i ingressen till detta kapitel kommer vi börja med att presentera teorier kring 

detaljisterna och deras egna märkesvaror för att sedan behandla strategier för leverantörerna. 

Kotler et al (2002) menar att det är viktigt för företag att positionera sina konkurrensfördelar 

så att kunden uppfattar att företaget ger mer värde än vad företagets konkurrenter gör. 

Avslutningsvis har vi med teorier kring konsumentens köpbeteende på egna märkesvaror.  

 

3.2 Detaljisternas egna märkesvaror 

 
”Egna märkesvaror är produkter vars varumärke ägs eller 

kontrolleras av detaljisten eller grossisten istället för leverantören 

själv.”  (egen översättning, Ossiansson, s.17, 2004) 

3.2.1 Synen på de egna märkesvarorna 

Den vanligaste synen på de egna märkesvarorna är enligt Hoch (1996) att det är produkter 

som liknar leverantörens produkter men som säljs till ett lägre pris. De flesta leverantörerna 

ser EMV som vilka konkurrenter som helst menar Hoch. Det finns dock vissa väsentliga 

skillnader mellan leverantörens produkter och de egna märkesvarorna menar författaren. 

Dessa skillnader bör leverantörerna vara medvetna om för att kunna konkurrera effektivt mot 

de egna märkesvarorna.  
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• Vissa egna märkesvaror för tanken direkt till butiken genom att säljas under 

butikens namn. Detta gör inte leverantörernas produkter. EMV finns inom en 

rad olika produktkategorier. Vi vill poängtera att det finns egna märkesvaror 

som inte har detaljistens namn till exempel Eldorado och Euroshopper. De säljs 

enbart hos en enskild detaljist men av namnet går det inte att utläsa hos vilken 

detaljist de säljs (Eldorado säljs bara hos Axfood och Euroshopper hos ICA). 

 

• Med EMV har detaljisten all makt över investeringar i marknadsföring och lager. 

När det gäller leverantörens produkter har detaljisten endast liten påverkan eller 

ingen påverkan alls på dessa investeringar. 

 

• EMV är garanterade försäljningsmöjligheter och en bra hyllplats.  

 

Genom EMV kan detaljisterna bygga butikslojalitet menar Dick et al (1997). Butikslojalitet 

kan inte byggas via leverantörens produkter då dessa produkter säljs i flera butiker. Att börja 

producera egna märkesvaror kan, enligt nedanstående modell, ses som en tidsserie där de egna 

märkesvarorna blir allt mer utvecklade ju längre tiden går och allt eftersom erfarenheten hos 

detaljisten blir större menar Wileman och Jary (1997, i Varley och Rafiq, 2004).  

 

Figur 2: Källa Varley och Rafiq, 2004 
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Enligt Wileman och Jary är de första egna märkesvarorna som produceras generiska 

produkter, dessa har en enkel förpackning och inget varumärke. De generiska produkterna 

håller en lägre kvalitet och säljs till ett mycket lågt pris. Eftersom produkterna inte har något 

varumärke har de därmed låg identifikation med detaljisten. Senare produceras 

butiksprodukter vilka har detaljistens eller butikens namn. Nästa steg, funktionella produkter, 

är då detaljisten har produkter som försöker ha samma funktion som leverantörens produkter. 

Dock hålls kostnaderna nere på bland annat förpackning och därmed liknar inte denna produkt 

leverantörens produkt i utseendet. Nästa steg tas då produkten försöker matcha leverantörens 

produkt vad gäller kvalitet och egenskaper men den säljs till ett lägre pris, detta genom att 

köpa upp ledig produktion och ha mindre marknadsföring. Dessa kallas matchande produkter. 

Det sista steget är taget då innovationsförmågan är hög och produkterna positioneras 

ordentligt. Dessa produkter har jämlikt eller högre prispremium än motsvarande produkter 

från leverantören och kallas för egna premiumprodukter. (Wileman och Jary, 1997 i Varley 

och Rafiq, 2004) 

 

Ju högre risker ett köp förknippas med desto större betydelse har varumärket. Kunden väljer 

med största sannolikhet ett välkänt varumärke när denna skall köpa en produkt om det finns 

risk för ekonomiska förluster och lägre social acceptens. Detta medför att detaljister i vissa 

fall borde positionera sina produkter i ett högre prissegment. (Sheinin och Wagner, 2003) 

Detta följer den modell Wileman och Jary (1997, i Varley och Rafiq, 2004) presenterar, då 

detaljisten alltså bör satsa på att producera strategiska produkter för att undvika att bli 

bortvald av kunder som kan uppleva en känsla av risk. Genom att även ha taktiska produkter 

fångas den målgrupp upp som inte känner någon risk och därmed inte har något behov av att 

välja ett välkänt varumärke. 

3.2.2 Maktbalansen 

”Branschstrukturen utövar ett starkt inflytande på hur konkurrensens 

spelregler ser ut och på vilka strategier som finns potentiellt 

tillgängliga för företaget.” (Porter, s. 25, 1998) 

 

Enligt Porter spelar branschstrukturen stor roll för de strategier ett företag kan använda sig av. 

På den svenska livsmedelsmarknaden är det som tidigare nämnts detaljisten som har den 

bättre förhandlingspositionen bland annat på grund av den koncentration av detaljister som 

skett på marknaden. Tarziján (2007) menar att detaljisternas koncentration och andel EMV 
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har positiv korrelation. Enligt Burt (2000) letar detaljisterna efter leverantörer som har ledig 

kapacitet för att på så sätt kunna köpa egna märkesvaror till ett lågt pris. Vidare menar Burt 

att leverantörerna möter detaljistens krav på grund av att det är viktigt för leverantörerna att 

upprätthålla full produktion för att på så vis fördela de fasta kostnaderna.  

 

”The increase in products marketed under private (retailer) labels is 

considered by economists as evidence for retailer’s mounting buyer 

power. This also applies to premium PLs (EMV) like organic PLs. 

Because of buying power retailers are able to exert pressure on their 

manufacturers to ensure that they receive products of the required 

quality and at the lowest possible price. Retailers use premium PL 

products for image building and for customer binding.” (Jonas och 

Roosen, s. 650, 2005)  

 

Även Tarziján (2007) menar att koncentrationen av detaljisterna har gett dem en större makt. 

Detta har medfört att detaljisterna har fått ökad förhandlingsstyrka gentemot leverantörerna.  

Vidare menar författaren att konkurrensen mot leverantörer ökar, både från andra leverantörer 

och från de egna märkesvarorna. För leverantörerna är det viktigt att öka effektiviteten för att 

kunna hävda sig i den ökande konkurrensen. Om det finns möjlighet för leverantören att nyttja 

skalfördelar genom att tillverka EMV kan effektiviteten höjas och därmed öka 

konkurrenskraften.  (Tarziján, 2007) 

3.2.3 De egna märkesvarornas strategier mot leverantörerna 

Både Halstead och Ward (1995) och Baltas (2003) menar att det är viktigt för EMV att belysa 

den prisfördel de har jämfört med leverantörernas produkter. Halstead och Ward anser att 

detaljisten skall försöka hitta förbättringsmöjligheter på sina egna märkesvaror vad gäller 

kvalitet, förpackning, marknadsföring m.m för att öka konkurrenskraften. Baltas (2003) 

menar att de konsumenter som köper EMV är prismedvetna och att de inte påverkas lika 

mycket av reklam. Enligt författaren medför detta att de egna märkesvarorna bör säljas till ett 

lågt pris och samtidigt fokusera på att öka kännedomen om produkterna bland konsumenterna. 

 

De båda teorierna framhåller att det är viktigt för detaljisten att behålla den prisfördel de har 

på sina egna märkesvaror i förhållande till leverantörens. Genom förbättringar i produkten och 

marknadsföringen kan konkurrenskraften öka, men detta bör inte inverka på prisfördelen. 
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3.3 Leverantörerna 

I detta avsnitt kommer vi först ta upp teorier kring strategier leverantören kan använda sig av 

för att konkurrera med EMV för att sedan gå in på teorier kring positionering. 

3.3.1 Leverantörernas stategier mot de egna märkesvarorna 

Leverantörernas strategier mot de egna märkesvarorna har vi delat in i två delar. Vi har döpt 

Hochs (1996) tankar kring leverantörernas strategier för att konkurrera med de egna 

märkesvarorna till Leverantörernas strategi mot EMV.  Nandans och Dickinsons (1994) 

åsikter kring detta har vi valt att benämna Strategiska alternativ för leverantören. Först 

kommer Hochs bidrag att presenteras. 

Leverantörernas strategi mot EMV 

Hoch skriver i sin artikel i Sloan Management Review 1996 om fem strategier som 

leverantörer kan använda sig av för att konkurrera med EMV. Författaren har empiriskt stöd 

för strategierna och han beskriver även när de enskilda strategierna är lämpliga att använda. 

Nämnas bör också att strategierna inte bara är användbara var och en för sig utan de kan även 

kombineras. Vi kommer även att komplettera med andra författares tankar kring strategierna. 

 

Wait and do nothing 

Stora förändringar i ett företag är ofta svåra att återkalla varför strategin vänta och se kan vara 

lämplig. Om marknaden är volatil och cyklisk menar författaren att det är riskfyllt att göra 

förändringar för leverantören. När marknaden kännetecknas av koncentrationer bland 

detaljisterna är denna strategi mindre lämplig. Ju större detaljisterna är desto mer skalfördelar 

får dessa och sannolikheten ökar då för att deras EMV skall lyckas slå igenom. Denna strategi 

lämpar sig med andra ord bättre när det finns många aktörer i detaljistledet, vilka då inte kan 

få de skalfördelar som krävs för att EMV ska löna sig.  

 

Increase distance from private labels 

Leverantören kan välja att öka distansen till de egna märkesvarorna genom att förbättra 

kvaliteten, förändra egenskaper eller förpackning. Detta kan åstadkommas genom att behålla 

samma pris men ge mervärde till konsumenten. Ett exempel på denna strategi nämner Hoch 

(1996) är när leverantören tillverkar en förpackning som reducerar sölandet genom en ”icke 

droppande pip”, detta utan att höja priset. Konsumenten får genom detta mer för pengarna. 
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Leverantören kan även göra större förändringar eller utveckla helt nya produkter och 

undergrupper till redan befintliga produkter. Detaljisten kommer att ta fram egna märkesvaror 

i de produktkategorier där det finns stora marginaler, därför är det viktigare för leverantören 

att särskilja sig i dessa produktkategorier.  

 

Baltas (2003) belyser samma strategi och menar att marknadsföring, produktinnovation och 

estetiskt tilltalande design är viktiga faktorer för leverantörerna eftersom leverantören inte kan 

konkurrera med de egna märkesvarorna på priset. 

 

Reduce the price gap 

Hoch (1996) menar att leverantören genom en prissänkning på sina produkter kan närma sig 

priset på EMV och därmed göra sig attraktivare för konsumenten. Denna strategi kan vara 

effektiv eftersom konsumenter har en tendens att vara mer villiga att byta upp sig än att byta 

ner sig i kvalitet. Detta medför att en prissänkning hos leverantörens produkter får effekt på 

efterfrågan hos EMV. 

 

Denna strategi har dock negativ effekt för detaljisterna då marginalerna sjunker. Om 

konsumenterna går från en egen märkesvara med hög marginal till en leverantörsprodukt med 

låg marginal kommer detaljisten att förlora pengar och blir då mindre villig att ta in 

leverantörsprodukten. Leverantören i sin tur kan tjäna pengar om efterfrågan ökar så mycket 

att den täcker den minskade marginalen. Därför kanske leverantören måste ersätta detaljisten 

för dennes marginalförluster för att detaljisten skall behålla produkten i sortimentet.  

 

Dock nämner Hoch att det är skillnad på efterfrågan mellan marknadsledaren och 

marknadstvåan. Marknadsledaren är mindre känslig för ett större prisgap till EMV medan 

marknadstvåan är mer känslig. Därför kan denna strategi vara mer lämpad för marknadstvåan.  

 

Me too 

I motsats till att öka distansen till de egna märkesvarorna kan leverantören minska distansen 

genom att skapa en ny produkt i ett nytt varumärkesnamn till lägre pris och kanske även lägre 

kvalitet som konkurrerar med EMV. Den nya produkten introduceras samtidigt som 

leverantören har kvar sina andra produkter. Denna strategi fungerar både i konkurrensen mot 

EMV samtidigt som den hindrar EMV att röra sig mot högre prissegment. Leverantören har 
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kvar sin premiumprodukt och får då med andra ord två produkter, en premiumprodukt och en 

lågprisprodukt. Vid överkapacitet är denna strategi ett bra val för att upprätthålla 

produktionsvolymerna.  

 

 När en lågprisprodukt introduceras uppstår det kostnader för leverantören: 

 

”…the manufacturer pay an advertising entry fee; without doing so, 

there is little hope for establishing a market presence quickly enough 

to capture an adequate share. Moreover, in many cases, the national 

brand also will have to pay slotting allowances to gain distribution…” 

(Hoch, s.100, 1996) 

 

Det blir kostsamt för leverantören att komma med en Me too-produkt. Ovannämnda kostnader 

måste täckas med marginaler, varför produkten kommer att ligga i ett högre prissegment än 

den egna märkesvaran eftersom de slipper dessa kostnader. Därför måste Me too-produkten 

särskilja sig från EMV. En annan negativ effekt är att denna strategi kan leda till att Me too-

produkten kan komma att skada varumärket på premiumprodukten om konsumenterna vet att 

produkterna har samma tillverkare. 

 

Produce private labels 

Den sista strategi som Hoch (1996) nämner är att leverantören tillverkar egna märkesvaror åt 

detaljisten. Då frångår leverantören sitt eget varumärke för att tillverka produkter till en lägre 

kostnad åt detaljisten. Den lägre kostnaden kan uppnås genom att minska kostnaderna för 

råmaterial och tillverkning eller genom att avskaffa marknadsföringskostnaderna. När 

leverantören tillverkar EMV får denna en garanterad distribution av produkterna men 

leverantören kommer att få en lägre marginal vilket måste vägas mot de högre 

distributionskostnaderna och högre marginalerna som finns vid tillverkning av leverantörens 

produkter. Även denna strategi kan komma att skada varumärket om konsumenterna får reda 

på att leverantören tillverkar EMV.  

 

Tarzinján (2007) menar att leverantören kan undvika konkurrens genom att tillverka egna 

märkesvaror med bra kvalitet. Detta på grund av att andra leverantörer då inte får chansen att 

producera EMV. Författaren menar att denna strategi borde vara mer attraktiv i tre situationer; 
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när marknadsandelarna för leverantören sjunker, när EMV säljs i allt större kvantiteter samt 

när leverantörens produkt är lätt att kopiera. Strategin lämpar sig med andra ord bra när 

leverantören känner sig hotad av konkurrensen från EMV och det finns stor risk för att 

leverantören kan komma att skadas av konkurrensen. För att koppla till det Hoch (1996) 

nämnde tidigare kan denna strategi vara mer lämpad för marknadstvåan eftersom denne har 

svagare efterfrågan än marknadsledaren.  

Strategiska alternativ för leverantören 

Till skillnad från Hoch (1996) har Nandan och Dickinson (1994) tre olika strategiska 

alternativ för leverantören. Författarnas utgångspunkt är att detaljisterna vill maximera sina 

vinster och att utrymmet för produkter i butikerna är begränsat. Detta leder till att när 

detaljisten tar in en ny produkt måste en annan produkt tas bort ur sortimentet. Strategierna 

fokuserar på att hålla borta EMV från marknaden genom att ge detaljisten incitament till att 

inte ta in EMV. Nedan följer Nandan och Dickinsons tre strategier för att åstadkomma detta. 

Strategierna kommer löpande att jämföras med andra författares tankar.  

 

Research and development 

Genom att inneha en hög kvalitet på produkten får leverantören en konkurrensfördel. 

Anledningen till att konsumenter köper leverantörens produkter är att de upplever att de får en 

produkt med högre kvalitet. Författarna anser att det är viktigt för leverantören att koncentrera 

sig på produktutveckling för att differentiera sina produkter och på så sätt hålla de egna 

märkesvarorna på avstånd. (Nandan och Dickinson, 1994) Detta anser vi stämma överens med 

Hochs (1996) strategi increase distance from private labels. Hoch anser att det är viktigt att 

utveckla leverantörens produkter för att skapa skillnader mellan de egna märkesvarorna och 

leverantörens produkter, eftersom konsumenten väljer den produkt som ger mest värde. 

 

Profits to the retailer 

Om leverantören ger detaljisterna högre marginaler, ger detta incitament till att inte ta in EMV. 

Denna strategi medför också att konkurrerande leverantörens produkter får svårare att komma 

in i sortimetet. Genom att upprätta långsiktiga relationer till detaljisten blir det lättare att ge 

denne högre marginaler för produkten menar Nandan och Dickinson (1994). 
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Price discrimination 

Att introducera en ny produkt i en lägre prisklass som konkurrerar med EMV kan vara en 

annan strategi för leverantören. Denna produkt skall hålla lägre kvalitet än leverantörens 

befintliga produkt, men högre kvalitet än EMV. Detta ger då detaljisten mindre incitament till 

att ta in en egen märkesvara. (Nandan och Dickinson, 1994) Även denna strategi har likheter 

med Hoch (1996). Prisdiskrimineringen sker som nämnts genom att introducera en produkt i 

lägre prisklass, vilket även Hoch (1996) nämner som en strategi, men han benämner den som 

Me too. Skillnaden mellan teorierna är det fokus författarna utgår från. Nandan och Dickinson 

(1994) utgår från att hålla EMV borta från detaljistens sortiment. Hoch (1996) å andra sidan 

fokuserar sin strategi på att konkurrera med produkten så att EMV får lägre marknadsandelar. 

Kompletterande strategier 

Enligt Hoch (1996) är leverantörerna tvungna att fortsätta satsa på produktutveckling genom 

att ta fram produkter med högre kvalitet samt marknadsföra den nya kvaliteten på ett lyckat 

sätt. Leverantörerna ska satsa på sina styrkor genom fortsatt produktutveckling, långsiktiga 

marknadsföringsinvesteringar samt skapa kundgenomflöde i butikerna genom sina produkter. 

Apelbaum et al (2003) belyser också vikten av reklam för leverantörerna då han menar att i 

produktkategorier med låg andel reklam är de produktkategorier där EMV lyckats bäst.  

 

”…national brands command a significant price premium even when 

they have a lower average quality than store brands.” (Apelbaum et al, 

s. 164, 2003) 

 

Om EMV skulle ha bättre kvalitet än leverantörens produkter, kan leverantören ändå ha ett 

prispremium. Därför är reklam viktigare än kvalitet för leverantörerna.  

3.3.2 Positionering 

Positionering är vad konsumenten uppfattar att ett visst företag erbjuder relativt andra företag. 

(Trout och Rivkin, 1996, i Darling 2001) För att en konsument ska välja leverantörens 

produkt framför en egen märkesvara måste leverantören erbjuda något som konsumenten 

värderar. 
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“In today’s over-communicated and product saturated consumer 

world, effective positioning can be critical to brand success.” 

(Marsden, s. 307, 2002) 

 

Även Uggla (2006) menar att positionering tar utgångspunkt i en jämförelse. Uggla tar upp 

Tracys och Wiersemas teori kring positionering vilka menar att det finns tre olika positioner 

ett företag kan anta, operativ överlägsenhet, produktledarskap och närhet till kunden. 

Operativ överlägsenhet betyder att en optimal kundtillfredsställelse ges, inte bara genom pris 

utan även genom andra faktorer. Produktledarskap tar i stället sin utgångspunkt i att företaget 

erbjuder något mer än en simpel produkt. I produktledarskap samt i närhet till kunden är 

företagets målgrupp mindre än den som operativ överlägsenhet har, och istället blir 

varumärkeslojalitet viktigt. Operativ överlägsenhet och närhet till kunden borde lämpa sig 

bättre för en detaljist än en leverantör då detaljisten är den som säljer direkt till kund samtidigt 

som de letar efter producenter som kan tillverka EMV till ett lågt pris. Därmed blir 

produktledarskap den position i Tracys och Wiersemas ordaval som leverantörerna kan 

använda sig av. 

 

Uggla (2006) beskriver även produkt-/marknadspositionering och utgår från Igor Ansoffs fyra 

klassiska positioner. Utifrån om produkten och/eller marknaden utvecklas skapas de fyra 

positionerna; produktutveckling, diversifiering, marknadspenetration samt marknads-

utveckling. Genom att använda existerande produkt på existerande marknad kan ett företag 

penetrera sin marknad ytterliggare. Använder företaget istället existerande produkt men går in 

på en ny marknad kallas positionen marknadsutveckling. Om företaget istället finns kvar på 

den existerande marknaden men kommer med en ny produkt är det produktutveckling. En 

kombination av produktutveckling och marknadsutveckling, det vill säga att komma med en 

ny produkt på en ny marknad kallas för diversifiering.  
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Figur 3: Uggla, 2006 

 

Sheinen (1998) menar att de flesta nya produkter är en effekt av brand extension, det vill säga 

att företaget marknadsför en ny produkt inom ett redan befintligt varumärke. Darling (2001) 

menar att kunder är mer positivt inställda till produkter och varumärken de redan känner till 

varför brand extension är vanligt förekommande. I och med brand extension uppkommer 

risker som inte skulle ha uppkommit om produkten var helt ny anser Sheinen (1998) Dessa 

risker kan bestå i att uppfattningen av det ursprungliga varumärket kan förändras och det kan 

även komma att minska försäljningen av ursprungliga varumärket.  

 

När företaget arbetar med positionering innefattar det reklam, pris, förpackning, varumärke 

och distribution. Alla dessa egenskaper måste hänga ihop på ett passande sätt. Positioneringen 

skall vara meningsfull för konsumenten. Det är viktigt att den fysiska produkten, varumärket 

och förpackningen tilltalar konsumenten. (Darling, 2001) 

 

3.4 Konsumenterna 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva konsumentens köpprocess, köpbeteendet på de egna 

märkesvarorna och avslutningsvis kommer vi ta upp teorier om hur företag kan skapa 

konsumentlojalitet. 
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3.4.1 Konsumentens köpprocess 

Vid utvärdering av de olika varumärkena tar konsumenterna hänsyn till de värderingar ett 

företag kommunicerar. (Da Silva och Alwi, 2006) Huruvida kunden väljer ett visst varumärke 

eller inte har att göra med kundens inställning till varumärket menar Teng et al (2007). 

Varumärket spelar även in på kundens upplevda kvalitet på varan (Vranesevic och Stancec, 

2003). 

 

Konsumenten förväntar sig att få ett värde för de pengar denne köper produkten för (Kotler et 

al, 2002). Konsumentens förväntningar på en vara kan formas av faktorer som exempelvis 

priset, marknadsföring och reklam, betydelse och tredjepartsinformation 2  menar Sörqvist 

(2000). Nedan kommer dessa faktorer att diskuteras. 

 

Baltas (2003) menar att marknadsföring sker i mindre utsträckning för de egna märkesvarorna 

än för leverantörernas produkter. Silayoi och Speece (2004) anger att produktens förpackning 

är viktig för konsumenten.  

 

”Attractive packing generates consumer attention by breaking through 

the competitive clutter.” (Silayoi och Speece, s.624, 2004) 

 

Det är därmed viktigt för leverantören att arbeta med förpackningen för att hävda sig mot 

EMV. Betydelsen och intresset för produkten kan vara både till leverantörens och EMV:s 

fördel. Ett starkt intresse eller involvering menar Baltas (2003) är en fördel för leverantören 

medan ett svagt intresse istället gynnar de egna märkesvarorna. Även Assael (1998) diskuterar 

köpbeteende utifrån ett involveringsperspektiv. Höginvolverade köp är viktiga för 

konsumenten och där läggs tid på att utvärdera olika produktalternativ. Pris påverkar 

konsumentens uppfattning om en produkt. Lågt pris på en produkt kan dock uppfattas av 

konsumenter som en signal på att produkten är av dålig kvalitet menar Dick et al (1997).  

 

Ett exempel på betydelsen av tredjepartsinformation är då försäljningsvolymen på nötkött 

minskade markant efter att det gjordes offentliga uttalande om galna kosjukan (Yeung & 

Morris, 2001). Detta är ett exempel på när trepartsinformation har påverkat konsumentens 

                                                 
2 Tredjepartsinformation kan vara information från exempelvis tidningar, media, vänner m.m. 
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köpbeteende. Enligt Yeung & Morris (2001) är säkerheten kring mat något som påverkar 

konsumentens attityd och beteende.  

 

I en undersökning angående attityd till lokalproducerad mat visade det sig att mer än 70 % av 

svenskarna föredrog mat som var lokalproducerad. Samma siffra i Irland var närmare 90 % 

medan det i Storbritannien istället var strax över 60 %. (Becker et al, 1998) Lokalproducerad 

mat har därmed en fördel framför mat som importeras varför lokala aktörer borde ha en 

konkurrensfördel gentemot globala aktörer. 

3.4.2 Köpbeteende på de egna märkesvarorna 

Att välja en leverantörsprodukt framför en egen märkesvara uppfattas av konsumenter som ett 

mindre riskfyllt alternativ menar Mieres et al (2006) och Baltas (2003). Genom att EMV 

stärker sitt varumärke menar Mieres et al att det motverkar att EMV blir sedda som ett 

andrahandsval.  

 

Baltas (2003) menar att valet mellan egna märkesvaror och leverantörernas produkter främst 

kan belysas ur ett involveringsperspektiv. Ju mer involverad konsumenten är i produkten 

desto mer villig är denne att prova olika varumärken, detta för att bilda sig en bättre 

uppfattning av de olika alternativ som finns att välja bland. Iop et al (2006) menar också att 

involvering påverkar hur konsumenten väljer produkt. Produktionsmetod, produktens innehåll 

och ursprung får större betydelse när konsumenten är mer involverad. Författarna menar att 

det är mer socialt accepterat att köpa leverantörsprodukter framför de egna märkesvarorna.  

 

Enligt Dick et al (1997) och Vranesevic och Stancec (2003) är varumärket viktigt när 

konsumenterna bedömer produkter. Författarna menar att varumärket används för att 

uppskatta produktens kvalitet. Dick et al menar att priset är den faktor som mest påverkar den 

upplevda kvaliteten på produkten, följt av varumärket. När konsumenten skall avgöra 

smakupplevelsen är dock varumärket den viktigaste faktorn och pris kommer först på tredje 

plats, efter förpackning.  

3.4.3 Konsumentlojalitet 

Ha (1998) menar att konkurrens samt konsumenternas vilja att variera sig bidrar till att 

konsumenterna blir mindre varumärkeslojala. Men vikten av lojala konsumenter är stor, enligt 

Bhote (1996) finns det ett starkt samband mellan kundlojalitet och företags vinster. Lojala 
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konsumenter medför minimala transaktionskostnader i form av försäljnings- och 

marknadsföringskostnader jämfört med när kundbasen hela tiden byts ut (Hougaard och 

Bjerre, 2002). Taylor et al (2004) nämner att det är viktigt för företag att övertyga 

konsumenter att det inte finns någon annan produkt på marknaden som är bättre än företagets 

egen produkt.  

 

Kundlojalitet byggs upp av tillfredsställelse, värde, ovilja att byta, påverkan och tillit. Dock 

byggs inte lojaliteten upp av egenskaperna enskilt utan de måste samspela. Ju mer 

tillfredställd konsumenten är desto större sannolikhet är det att den åter köper produkten, detta 

samband gäller även med det upplevda värdet för konsumenten. (Taylor et al, 2004) Om 

konsumenten gång på gång blir nöjd med sitt köp av ett visst varumärke ökar chansen för ett 

lojalt beteende menar Assael (1998).  

 
”Kundtillfredsställelse kan uppnås genom att kunden erhåller ett ökat 

värde som upplevs positivt.” (Sörqvist, s. 33, 2000) 

 

Citatet visar på vikten av att ge värde till kunden. Viktigt för lojalitet är att konsumenten 

känner att produkten tillfredsställer tilltänkta behov (Assael, 1998). Sannolikheten för att en 

kund blir lojal ökar ju mer tillfredställd kunden är menar Taylor et al (2004). Därför bör 

företag arbeta med att förbättra alla egenskaper hos produkten menar författarna. Kay (2006) 

och Vranesevic och Stancec (2003) menar istället att ett starkt varumärke kan vara ett sätt att 

bygga kundlojalitet. Starka varumärken gör konsumenter mindre priskänsliga och skapar 

lojala kunder menar Kay. En annan fördel med lojala kunder är att det blir enklare att göra 

brand extension menar Evans et al (2006).  
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4. Respondentbeskrivning 

För att läsaren lättare skall kunna sätta sig in i empirin kommer detta kapitel ge en kort 

beskrivning av de olika företagen och konsumenterna som ingått i uppsatsen. Vi börjar med 

att beskriva de två detaljisterna vi har intervjuat, vilket följs av en beskrivning av 

leverantörerna och avslutningsvis kommer en kort presentation av de konsumenter vi pratat 

med.  

 

4.1 Detaljisterna 

Axfood 

Axfood är den tredje största detaljisten i Sverige. Hemköp, Willys och Willys hemma är 

butiker som tillhör Axfood och enligt deras årsredovisning 2006 hade de en marknadsandel på 

15,4 %. Axfood säljer egna märkesvaror. 

Vi-butikerna 

Vi-butikerna är inte centralt styrda utan varje butik ägs av en butiksägare. Idag har de en 

marknadsandel på svenska livsmedelsmarknaden på ca 4 % (Patrik Hjert, marknadschef, Vi-

butikerna, 2007-03-02). Vi-butikerna säljer inga egna märkesvaror utan hos dem finner 

konsumenten bara leverantörernas produkter.  

 

4.2 Leverantörerna 

Dryckestillverkaren 

Då Dryckestillverkaren ville vara anonym har vi valt att inte beskriva detta företag. 

Estrella 

Estrella säljer snacks. Inom produktkategorin finns bland annat chips, nötter och popcorn. 

Estrella tillhör koncernen Kraft Food och är marknadsledare inom kategorin snacks. Inom 

chipskategorin är de marknadstvåa efter marknadsledaren Olw. 
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Felix 

Felix är ett varumärke som finns inom flera kategorier. I den här uppsatsen representerar Felix 

sin ketchup där företaget är marknadsledare. Felix ägs av Procordia Food AB som ingår i den 

norska koncernen Orkla AS.  

Kungsörnen 

Kungsörnen finns inom flera produktkategorier exempelvis mjöl, müsli och flingor. I denna 

uppsats representerar Kungsörnen deras pasta. Kungsörnen ingår i koncernen Lantmännen 

Axa och säljer både till detaljister och storhushåll så som skolor och restauranger.  

Lindvalls 

Lindvalls tillverkar kaffe och är ett familjeföretag med produktion i Uppsala. Lindvalls är ett 

litet företag med en marknadsandel på 2 %. Marknadsandelen i Uppsala är dock betydligt 

större och ligger på 30 %. 

Philadelphia 

Philadelphia tillverkar färskost och ingår i koncernen Kraft Food. Kraft Food är en 

internationell koncern vilket medför att Philadelphia säljs i flera länder. I Sverige är 

Philadelphia marknadsledare på färskost.  

Procter & Gamble 

Procter & Gamble är en global koncern som säljer bland annat tvättmedel, halstabletter, 

diskmedel och chips. Varumärken som tillhör Procter & Gamble är bland annat Yes, Braum, 

Vicks och Pringels. Personen som intervjuades på Procter & Gamble har jobbat med 

varumärkena Braum, Vicks och Pringels.  

Rydbergs 

Företaget Foodmark säljer produkter under varumärket Rydbergs. Rydbergs finns bland annat 

inom sallader och såser. Av deras försäljning sker 60 % till dagligvaruhandel och 40 % till 

storkök. Foodmark ingår i den norska koncernen Agra. Rydbergs är marknadsledare på 

sallader med en marknadsandel på 32 %, men på såser är de marknadstvåa.  
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4.3 Konsumenterna 

Nedan kommer ålder och kön presenteras på deltagarna i våra tre fokusgrupper. 
 
 

Kvinnor Män 

24 år 25 år 

26 år 35 år 

27 år 39 år 

29 år 42 år 

30 år 54 år 

33 år 

50 år 
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5. Empiri 

I detta stycke kommer vi att presentera uppsatsens empiriska material. I detta kapitel följer vi 

referensramens upplägg och har delat in kapitlet efter detaljisterna, leverantörerna och 

konsumenterna. Vi kommer att börja med att redogöra för detaljisterna, där vi varit i kontakt 

både med en detaljist som säljer egna märkesvaror och en detaljist som inte gör det. Den 

andra delen behandlar leverantörerna och deras strategi för att konkurrera med EMV. Sist 

presenteras konsumenternas syn kring valet mellan leverantörernas produkter och de egna 

märkesvarorna. 

 

5.1 Detaljisterna 

Nedan kommer vi att presentera det empiriska material vi erhållit från de två detaljisterna vi 

intervjuat. Vi kommer att börja med intervjun från Axfood. Den andra intervjun är genomförd 

med Vi-butikerna som av strategiska skäl valt att inte sälja egna märkesvaror. 

5.1.1 Axfood 

Axfood menar att huvudsyftet med deras EMV inte är att konkurrera med leverantörernas 

produkter utan att istället skapa ett intressantare sortiment. Deras egna märkesvaror ska ha en 

bra kombination av kvalitet och mervärde. Axfood poängterar att sedan egna märkesvaror 

slagit igenom har leverantörerna kommit med bättre produkter samtidigt som priset påverkats 

till konsumenternas fördel. Leverantörerna har valt att acceptera EMV som en del av 

livsmedelsmarknaden. 

 

Hos Axfood finns de egna märkesvarorna Eldorado, Hemköp och Willys. Eldorado är en 

budgetprodukt som har enklare kvalitet och säljs till ett lägre pris, Willys och Hemköp säljs 

till ett pris mellan 15-20 % lägre än marknadsledaren men som skall hålla samma kvalitet som 

marknadsledaren. Hur utvecklingen av egna märkesvaror blir i framtiden är oviss uttrycker 

Axfood, och menar att det är svårt att svara på om Axfood kommer att satsa på flera 

varumärken eller om de arbetar vidare inom de tre varumärkena de har idag.  

 

Omsättning, varumärkeslojalitet och i vilken utsträckning befintliga leverantörer uppfyller 

kundernas behov är faktorer som påverkar vilka produktkategorier som EMV finns inom. 

Under de första åren lanserade Axfood egna märkesvaror inom produktkategorier där det 
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fanns stora volymer, pressade marginaler och låg varumärkeslojalitet. Samtidigt ser Axfood 

att det i framtiden kommer lanseras mer profilerade produkter. Det ska då vara produkter som 

tillför ett mervärde för kunden som leverantörernas produkter i dag inte tillgodoser eller som 

kan tillgodoses till ett lägre pris. Innovationsförmågan är något som kommer att öka med 

tiden menar Axfood. 

 

Ett krav detaljisten har på sina egna varumärken är att de skall ge högre marginaler än 

leverantörernas produkter. Något annat som är viktigt är att de ska kunna upprätthålla en viss 

minimivolym. Utan dessa krav skulle det inte vara lönsamt att lansera EMV. Viktigt vid 

framtagandet av EMV är säkerheten och kvaliteten i produktionen. Genom att producera egna 

märkesvaror blir detaljisten bättre insatt i leverantörens situation menar Axfood. En effekt av 

EMV är att konkurrensen har ökat inom de kategorier de slagit sig in på. 

 

Axfood nämner att de under en längre tid har sett en koncentration på leverantörssidan. 

Leverantörerna blir färre och större.  

 

”Se exempelvis vad som skett med svenska kött- & charkföretag, som 

köpts upp av finska motsvarigheter (HK och Atria).” (Axfood) 

5.1.2 Vi-butikerna 

Vi-butikerna har gjort valet att inte sälja egna märkesvaror. De vill istället värna om de 

varumärken som finns och belyser att det finns en trygghet i ett leverantörsvarumärke. Vi-

butikerna poängterar även att de kan vara för små för att kunna använda sig av egna 

märkesvaror. För att köpa upp ledig produktionskapacitet billigt krävs det att detaljisten 

beställer stora volymer. Att hålla full kapacitet är viktigt för leverantörerna menar Vi-

butikerna. Beslutet om att inte sälja EMV anser Vi-butikerna att de inte har haft någon 

anledning att ompröva. För leverantören betyder detta att deras kunder (Vi-butikerna) inte 

konkurrerar med dem genom att sälja egna märkesvaror. 

 

Vi-butikerna tycker det är positivt att leverantörerna kommer med kunskap angående 

produkters placering i butik och de nämner även att relationerna till leverantörerna är bra. De 

tror att leverantörerna sympatiserar med Vi-butikernas ställningstagande om att inte sälja egna 

märkesvaror.  
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”Det känns bra för oss att stå upp för leverantören.” (Vi-butikerna) 

 

Vi-butikerna tror på en framtid med en ökad koncentration av leverantörer för att 

leverantörerna skall kunna möta den makt detaljisterna har idag. Angående detaljisternas makt 

på den svenska livsmedelsmarknaden säger de sig vara för små för att få ta del av den. Enligt 

Vi-butikerna sysslar de andra detaljisterna med ett maktspel där de försöker slå ut 

leverantörerna mot varandra.  

 

Positivt för detaljisten är att produktionen av egna märkesvaror ger kunskap om de kostnader 

som finns vid produktionen. Denna kunskap är sedan en fördel för detaljisten när de skall 

förhandla med leverantörerna då de vet vilka kostnader leverantören har. Det blir en tuffare 

förhandling nu när detaljisten vet kostnaden för produktionen, menar Vi-butikerna.  

 

Leverantörens varumärke har vissa signifikanta egenskaper. Dessa egenskaper kan 

exempelvis vara smak. En bättre smak kan uppnås genom en högre kvalitet och därför är det 

viktigt att leverantörernas produkter har en högre kvalitet än EMV. För detaljisten gäller det 

motsatta, de kan ha lägre kvalitet på sina egna märkesvaror och på så sätt säljas till ett lägre 

pris. Vi-butikerna tror att leverantörerna skulle ha drivit innovation även om EMV inte slagit 

igenom. Nedanstående citat beskriver situationen för leverantörerna när det inte finns EMV på 

marknaden. 

 

”De (leverantörerna) är ju ändå i konkurrens med varandra, minst 

lika stressande när en leverantör är konkurrent. Jag vågar påstå att 

innovation drivs av automatik.” (Vi-butikerna) 

 

5.2 Leverantörerna 

Istället för att skriva namn på de personer som ligger till grund för empirin har vi valt att 

benämna dem efter det företag de arbetar på. Vi anser att det är av större betydelse vilken 

åsikt som kommer från vilket företag och inte från vilken person.  

5.2.1 Egna märkesvaror 

Respondenterna upplever ökad konkurrens på den svenska livsmedelsmarknaden sedan de 

egna märkesvarorna har fått en större marknadsandel. Philadelphia anser att det är positivt att 
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konsumenterna kan köpa produkter till ett lägre pris och som oftast håller en bra kvalitet. 

Samtidigt minskar urvalet för konsumenterna då EMV inte adderar något värde samtidigt som 

de slår ut en annan aktör. Även andra leverantörer stämmer in i åsikten om att en annan aktör 

slås ut när EMV kommer in i en produktkategori. Enligt Felix är det sådana leverantörer som 

säljer produkter till lägre priser som slås ut. För Lindvalls del skedde detta för en liten aktör 

med 2 % marknadsandel. Dryckestillverkaren poängterar att de egna märkesvarorna har 

medfört att sortimentet i butiken blivit smalare för konsumenten. Situationen har uppstått då 

EMV får stort hyllutrymme i butiken men inte driver någon innovation. Estrella och Rydbergs 

poängterade vissa positiva aspekter som EMV gett upphov till, så som ökad effektivitet i 

produktionen och framtagning av bättre produkter.   

 

”Intressant exempel i dag är jag träffade en gammal säljare som 

tydligen har jobbat här förut för 14 år sen. Då kostade en räksallad, 

en liten burk, till konsument 29 kr. Den kostar 14 kr idag. Det är 14 år 

sen i ett inflationssamhälle. Det är väldigt intressant. Någonstans har 

vi ju trimmat våra kostnader.”  (Marknadschef, Rydbergs) 

 

Samtidigt som kostnaderna har minskat har även vinstmarginalerna minskat. Även Procter & 

Gamble såg minskade marginaler som en följd av EMV:s intåg, vilket var något som 

Lindvalls också fick erfara.  

 

”De kunde pressa oss leverantörer. Då kapade vi 

marknadsföringskostnaderna och säljkåren, sänkte våra priser.” (VD, 

Lindvalls) 

 

Estrella menar att EMV drivit på dem att göra bättre produkter samtidigt som de skall vara 

konkurrenskraftiga i pris. Prisskillnaden mellan egna varumärken och leverantörernas 

produkter kan inte vara hur stor som helst och därför har kostnadseffektivitet blivit viktigare. 

Procter & Gamble såg positivt på EMV i och med att konkurrens från andra företag minskade 

allt eftersom EMV växte fram. 

 

Procter & Gamble och Estrella nämnde att marknadsledaren inom en produktkategori har 

lättare att klara sig mot EMV än de företag som är marknadstvåa och marknadstrea. Detta har 
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lett till att behovet av att vara marknadsledare har ökat. Dryckestillverkaren nämnde att när 

EMV kom in i deras produktkategori satte det press på de tidigare lågprisleverantörerna. 

Följderna av detta blev att de som var lågpris ville positionera sig som premium vilket ledde 

till att premiumsegmentet växte.  

 

Idag är det två av de intervjuade leverantörerna som tillverkar egna märkesvaror åt en detaljist. 

För en av leverantörerna är detta ett nytt samarbete som enligt leverantören har uppstått då det 

fanns ledig kapacitet. Den andra leverantören förklarade att de tillverkade EMV då de inte 

ville att någon annan leverantör skulle få denna chans. Flera av leverantörerna ansåg det inte 

aktuellt att tillverka EMV på grund av den osäkerhet de förknippar med tillverkningen. Att 

binda resurser till tillverkning av egna märkesvaror är riskfyllt då kontrakten ofta är korta och 

det inte finns någon garanti för att detaljisten vill ha fortsatt samarbete. Vissa leverantörer har 

dock funderat över tillverkning av egna märkesvaror men inte tagit steget fullt ut. 

5.2.2 Maktbalansen 

För några år sedan försvann Rydbergs produkter från ICA Maxi och Kvantum på grund av att 

de inte kom överens med detaljisten om priset på deras produkter. Det är detaljisten som 

bestämmer vilka produkter som skall ingå i sortimentet. Samtidigt menar Procter & Gamble 

att det är av den anledningen som de måste bli större. Att ha fler varumärken att spela med är 

en fördel i förhandlingar. Estrella menar istället att de inte har råd att förlora en sådan stor del 

av marknaden som det skulle innebära om de inte skulle få sälja snacks hos ICA.  

 

”Vi är inte de som bestämmer spelreglerna, vi måste anpassa oss efter 

hur spelet fungerar.” (Brand manager, Procter & Gamle) 

 

Procter & Gamble menar att situationen för leverantörerna idag är helt annorlunda än vad den 

var för några år sedan. Enligt de intervjuade leverantörerna beror det på att handeln består av 

tre stora aktörer.  

 

”Du har inte råd att klara dig utan de här kunderna som leverantör. 

Då ska du ha en exportmarknad som är väldigt tung.” (Marknadschef, 

Rydbergs) 
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Det kan därmed utskiljas att leverantören är beroende av detaljisten, vilket gör detaljisten 

stark i förhandlingar dem emellan. Enligt Rydbergs beror detaljistens makt på den 

koncentration som har skett inom detaljistledet. Tidigare bestod ICA av olika enskilda butiker 

men nu har de skapat en struktur som sammanför dessa till en stor organisation. Resultatet är 

storhet och avsaknad av konkurrens.  

 

”Förr var det lättare på något vis, leverantörerna kunde komma och 

säga att nu har vi en ny artikel och vi vill lansera den eller nu har vi 

en prishöjning och de bara säger ja tack. Nu är det inte riktigt så 

enkelt längre utan nu är det mycket mer ifrågasättande och man måste 

visa att en ny produkt presterar bra och som sagt det här med 

kostnadsbiten har de haft rätt mycket prispress också. Så har det väl 

varit sista åren kan man väl säga. Det är ju ICA som har gått i täten 

för det så jag tycker vidare det är en maktförskjutning i att 

dagligvaruhandeln har tagit över initiativet ganska mycket tycker 

jag.” (Produktchef, Estrella) 

 

Om kopplingen mellan maktförskjutningen och EMV säger Rydbergs följande: 

 

”EMV är ett sätt för dem att skapa en bättre lönsamhet… EMV är mer 

ett resultat av allt de håller på med. Analys på hur de ska få bäst 

lönsamhet – jo genom EMV.” (Marknadschef, Rydbergs) 

 

Procter & Gamble känner att förhållandet till detaljisten har blivit mer spänt sen EMV slagit 

igenom. De menar att leverantören nu måste slåss hårdare för det hyllutrymme som finns, 

vilket inte var fallet tidigare. Leverantören måste ta hänsyn till att en av leverantörens varor 

kommer att tas bort från hyllan när de själva kommer med en ny produkt. Bäst hade det varit 

om den nya produkten kom in i sortimentet samtidigt som de andra produkterna som redan 

fanns där fick vara kvar.  

 

”Vårt sälj går ju från att bara handla om konsumenten verkligen vill 

ha den här produkten, alltså kommer vi börja producera och sälja den. 

Nu blir det istället konsumenten vill verkligen ha den här produkten 
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och vi kommer att höja kategorivärdet för kunden (detaljisten). Det är 

det som blir en stor skillnad i hur man tänker när man tar fram 

initiativ, hur man tänker när man paketerar och presenterar initiativ. 

Så vi har ändrat vår affärsmodell från att bara gå på konsumenten 

även inkludera handeln i allra högsta grad.”  (Brand manager, Procter 

& Gamble) 

 

Enligt Rydbergs har detaljisten ofta bestämt att det inom en viss produktkategori ska finnas 

till exempel två leverantörer och EMV. Om det då finns tre leverantörer som har möjlighet att 

leverera till hela Sverige blir det förhandling om priset. De två leverantörer som erbjuder sina 

varor billigast får vara leverantörer till detaljisten. Den tredje leverantören kan ibland dock 

erbjudas att tillverka EMV åt detaljisten istället.  

 

Felix anser att relationen till detaljisten är mycket bra. Leverantören menar att 

maktskillnaden ligger i att antalet leverantörer skärts ned och att det är hårdare press vid 

prisförhandlingar. Dock verkar Felix inte känna sig så drabbade. 

 

”Nu är vi i den situationen att vi är marknadsledare i de flesta 

kategorier vi arbetar, därför är det svårt att ställa oss åt sidan.” 

(Brand manager, Felix) 

 

Kungsörnen anser att relationen har förändrats under den senaste tiden. Nu har detaljisten mer 

makt och kan sätta press på leverantörerna. Dryckestillverkaren känner av en prispress, inte på 

grund av att de känner sig tvungna att sänka priset, utan genom att det inte finns något 

utrymme för prishöjningar. 

 

Detaljisten är inte längre enbart en kund för leverantören utan det är även en konkurrent. Det 

har lett till att närheten i relationen noggrant måste övervägas menar Philadelphia. Även 

Lindvalls belyser detta och nämner att mängden information i relationen har blivit mindre den 

senaste tiden. All information kan inte släppas iväg eftersom en konkurrent då får ta del av 

informationen menar Philadelphia. Samtidigt tycker både Philadelphia och Rydbergs att 

detaljisterna beter sig proffsigt.  
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”Kunderna är professionella, samma personer som vi diskuterar med i 

kategoriutvecklande projekt, går inte vidare till dem som utvecklar 

EMV. För då skulle samarbetet ödeläggas.” (Senior brand manager, 

Philadelphia) 

 

Sedan detaljisterna börjat producera EMV har de fått tillgång till kostnadsstrukturen för de 

produkter de tillverkar. Detta använder de i förhandlingarna mot leverantörerna och har 

därmed lagt mer fokus på pris då de vet vad produkterna kostar att tillverka menar både 

Philadelphia och Rydbergs.  

5.2.3 Egna märkesvarors utveckling 

Både Rydbergs och Lindvalls anser att EMV inte har drivit någon innovation i deras 

kategorier. Rydbergs menar att EMV:s strategi är att tränga sig in i volymprodukterna med ett 

bättre pris och en bra produkt. Vidare menar Rydbergs att innovationskraften hos EMV i 

dagsläget är låg, dock poängterar de att det inte är något fel på EMV:s kvalitet. Estrella 

instämmer angående denna åsikt och nämner att EMV har visat mer innovationsbenägenhet i 

andra länder exempelvis England. Även Dryckestillverkaren menar att de egna märkesvarorna 

har högre innovationskraft i andra länder, där de också har högre marknadsandel, och tror att 

detaljisterna eftersträvar samma utveckling här i Sverige. 

 

”De är lite smartare utomlands och satsar på ett bredare smakutbud, 

där de faktiskt går in och konkurrerar mera som ett varumärke. Det 

tror jag de vill göra i Sverige också.” (Marknadschef, 

Dryckestillverkaren) 

 

Dryckestillverkaren anser att om denna utveckling följer innebär det för leverantörerna att de 

måste vara mer flexibla. En svårighet för detaljisten kan dock vara att konsumenterna i 

Sverige är vana vid att egna märkesvaror är budgetprodukter tror Dryckestillverkaren.  

 

Philadelphias åsikt är att de egna märkesvarorna driver innovation. 

 

”De bygger på med fler smaker, det är det som är deras utveckling, de 

bräddar upp för att täcka in en större del av marknaden. EMV hade en 
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stor tillväxt 2004, starkast 2005, nu har de stagnerat. Ungefär 14 

andelar i sin kanal, ökar inte mer.” (Produktchef, Philadelphia) 

 

Philadelphia upplever alltså att EMV försöker bredda sig genom att komma med nya smaker. 

Enligt Procter & Gamble är det en stor grupp EMV som inte driver någon innovation alls. 

Procter & Gamle påpekar vikten av att inte se EMV som en stor grupp utan att ta det ett steg 

längre och dela upp dem i olika grupper. Felix anser att EMV börjar bli alltmer som ett riktigt 

varumärke och tolkar utvecklingen som att EMV börjar bli mer innovationsrika. 

 

Rydbergs tror att andelen EMV i Sverige kommer att öka framöver och menar att engelska 

marknaden är en förebild för många svenska detaljistkedjor. Samtidigt menar Rydbergs att 

framväxten av EMV beror på marknadsförhållanden samt befolkningsstruktur. Estrella anser 

att det inte är någon större skillnad mellan folk i olika länder.  

 

”Jag tror inte att det är så stora skillnader. I Tyskland är det bra att 

köpa tyskt kött och i Sverige svenskt kött. Den allmänna 

misstänksamheten mot det som inte är det egna landets finns överallt.” 

(Marknadschef, Estrella) 

 

En stark marknadsledare som sköter sitt varumärke bra klarar sig trots att EMV får en större 

andel menar Philadelphia. Men konsumentens intresse för produktkategorin är viktig och 

vissa produktkategorier är mer lämpliga för EMV än andra. Philadelphia och Rydbergs 

illustrerar hur konsumentens intresse för produktkategorin spelar in genom att säga:  

 

”Om du skall köpa aluminiumfolie spelar det ingen som helst roll.” 

(Senior brand manager, Philadelphia) 

  

”Ta till exempel barnmat där föräldrarna är väldigt måna om att 

barnen ska få bra mat. Där är man väldigt obenägen att köpa ett EMV 

bara för att det är 4 kr billigare för det känns fel.” (Marknadschef, 

Rydbergs) 
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5.2.4 Leverantörens strategier mot de egna märkesvarorna 

Innovation används i stor utsträckning för att konkurrera med EMV. Procter & Gamble 

nämner:  

 

”Vi måste hela tiden leverera meningsfull innovation. Gör vi hela 

tiden det kommer vi att finnas kvar.” (Brand manager, Procter & 

Gamble)  

 

”Vi måste skapa starka varumärken och hela tiden ligga steget före 

när det gäller produktutveckling och innovation.” (Produktchef, 

Kungsörnen) 

 

Genom att öka tempot i produktutvecklingen kan leverantören hålla EMV på avstånd menar 

Rydbergs. Även Lindvalls anser att produktutveckling är användbart vid konkurrensen mot 

EMV. Oftast riktar sig EMV mot stora produktgrupper varför produktutveckling är viktigt för 

leverantörerna. Enligt Felix har EMV en inriktning som går ut på att till stor del kopiera 

marknadsledaren. Felix försöker att hela tiden ligga steget före vad gäller innovation. De 

försöker helt enkelt att vara bättre än EMV kvalitetsmässigt. Kungsörnen menar att de egna 

märkesvarorna kopierar en storsäljare och därför utvecklar Kungsörnen sina produkter. 

 

Philadelphia anser att varumärket är en överlevnadsfaktor. När konsumenten känner att 

varumärket betyder något minskar risken att det varumärket blir utbytt mot en egen 

märkesvara. Vidare tål ett starkt varumärke stora prisskillnader menar Philadelphia. Även 

andra leverantörer anser att varumärket är viktigt. Procter & Gamble anser att kunderna är 

villiga att betala mer för ett välkänt varumärke, vilket de inte tror kommer att ändras i 

framtiden. EMV har svårt att hävda sig i produktkategorier där varumärket har stor betydelse, 

därav arbetar Procter & Gamble mot produktkategorier där varumärket har denna betydelse.  

 

”… det är inte produkten i sig du säljer utan varumärket.” (Brand 

manager, Procter & Gamble) 

 

Mervärde är ytterligare en viktig faktor i konkurrensen mot EMV. Philadelphia menar att för 

att ta ut det högre priset de har på sina produkter i jämförelse med EMV måste produkterna 
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erbjuda ett mervärde. Mervärdet kan bestå av att erbjuda något som EMV inte har så som 

innovativa produkter och nya smaker. Även Procter & Gamble arbetar mycket med mervärde 

och menar att det är viktigt att förstå vad som ger mervärde för konsumenten. För att belysa 

detta nämner Procter & Gamble att vem som helst kan tillverka produkter men för att överleva 

måste produkten ge konsumenten ett mervärde. Mervärdet består i konsumentkunskap och 

kategorikunskap menar Procter & Gamble, denna kunskap har inte detaljisterna och de har 

varken tid eller resurser att lägga ner för att skaffa sig kunskapen. Estrella anser också att 

mervärde är viktigt för leverantörerna, men samtidigt har kostnadseffektivitet blivit viktigt. 

Prisgapet mellan leverantörens produkt och ett EMV får inte vara hur stort som helst, därför 

är det viktigt att också arbeta med kostnadssidan menar Estrella.  

 

”Det är ju en prisskillnad mellan EMV och branded men den kan ju 

inte vara hur stor som helst så det sätter ju press på oss som 

varumärkesleverantörerna att vara effektiva och jobba på rätt sätt.” 

(Marknadschef, Estrella) 

 

Lindvalls arbetade med att sänka sina kostnader i och med EMV:s intåg.  Det arbetet kunde 

bara fortsätta till en viss gräns, sen valde de istället att byta fokus och försöka hitta nya 

marknader. Att sprida riskerna genom att hitta nya marknader är en bra strategi menar 

Lindvalls. Rydbergs har inte bara livsmedelsdetaljisterna som kunder, de säljer även till 

storkök, så som industrier, Sibylla, Max och smörgåstillverkare. 40 % av deras försäljning 

sker till storkök, varför de inte är lika påverkade av EMV:s konkurrens än företag som enbart 

säljer till detaljisten. Även Lindvalls har andra kunder än livsmedelsdetaljisterna, de säljer till 

hotell och restauranger, automatkaffeföretag och de har även en del export. För 10 år sedan 

hade Lindvalls 95 % av sin försäljning till livsmedelsdetaljisterna medan det idag har minskat 

denna försäljning till 60 %. Detta är ett steg i att minska beroende av livsmedelsdetaljisterna. 

Dryckestillverkaren säljer även de till andra marknader än detaljisterna. 

 

Som tidigare nämnts har även Rydbergs sett att egna märkesvaror gett upphov till 

kostnadseffektiviseringar hos leverantörerna. Vidare menar Rydbergs att marknadsledare har 

ett krav att driva marknaden. Rydbergs verkar inom flera produktkategorier både där de är 

marknadsledare och där de inte är det. Inom sallader uppfattar Rydbergs att de förväntas driva 
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kategorin. Samtidigt menar både Rydbergs och Philadelphia att EMV inte driver någon 

kategori.  

 

Rydbergs vill poängtera att de arbetar med produktdesign. Det är viktigt att konsumenten får 

en bra uppfattning om produkten. EMV får inte se ut som den ledande produkten i kategorin, 

utan det är viktigt att leverantörens produkt gör det menar Rydbergs. Även Estrella och 

Procter & Gamble anser att produktdesignen är viktig. 

 

Leverantörerna kan inte konkurrera med EMV vad gäller pris, och om de försöker göra det 

sänder det fel signaler till konsumenterna menar Philadelphia. 

 

”Om det är priset som konsumenten väljer efter, då är inte vi en 

vinnare…” (Senior brand manager, Philadelphia) 

 

Att göra konsumenten van att välja på pris vore därmed fel väg att gå menar Philadelphia. 

Som exempel nämner Philadelphia Tyskland där konsumenten är väldigt prisfokuserad och 

där är det svårt att komma med innovation eftersom det kräver ett högre pris. Enligt 

Dryckestillverkaren kommer de aldrig att kunna vara billigare än EMV utan deras fokus 

ligger i stället på att ha bättre smak. Estrella poängterar att kostnadsfokusering leder till att det 

finns mindre resurser att lägga på innovation. Det kan kännas lockande att försvara 

försäljningen med att sänka priserna, men det är ingen bra strategi menar Philadelphia.  

 

”…i grund och botten handlar det om att ligga steget före.” 

(Marknadschef, Estrella) 

 

Flera av de intervjuade leverantörerna ingår i större koncerner. Leverantörerna ser en framtid 

med större och färre aktörer på leverantörssidan. Enligt Estrella beror detta på globaliseringen 

men poängterar även att det finns en trend hos konsumenten att efterfråga lokalt producerade 

produkter. Proctor & Gamble instämmer angående trenden men belyser också att det finns 

exempel som talar emot det. Ett exempel på det är Svenska Lantchips som är ett litet företag 

vilket det går mycket bra för. Rydbergs poängterade att trenden ska ses som en styrkebalans. 

Då detaljisten är stor måste leverantören också vara stor för att kunna få en bra 

förhandlingsposition. Denna position får detaljisten genom att tillhöra en större koncern 



 
EMPIRI 

52 

bestående av flera leverantörer. Lindvalls menar att en fördel med att tillhöra en stor koncern 

är att det finns större resurser som kan användas vid produktlanseringar. Kungsörnen menar 

att en fördel ligger i den forskningsavdelning som finns i större koncerner.  

5.2.5 Positionering 

Enligt Rydbergs handlar positionering om att segmentera sig så att kunden uppfattar 

varumärket som bättre än konkurrenternas. Det handlar om att ha byggt en bra produkt med 

hög kvalitet, och på det viset kan ett högre pris tas ut, menar Rydbergs. Estrella har valt att 

positionerat sig som chipsen med bäst smak. Konsumenten får betala lite mer för en 

leverantörsprodukt men får istället en produkt med högre kvalitet menar Estrella. Felix 

positionerar sig som ett brett varumärke som står för produkter med hög kvalitet. Även 

Dryckestillverkaren positionerar sig genom hög kvalitet vilket de gör genom att erbjuda en 

godare smak något som i sin tur medför att de kan ta ut ett prispremium.  

 

Lindvalls har genom åren inte bara haft ett varumärke utan det varit ett antal olika varumärken 

varför positioneringen inte har varit i fokus. Kungsörnen vill positionera sig som en inspiratör 

till goda mat- och smakupplevelser. 

5.2.6 Produktplacering i butik 

Dryckestillverkaren uttrycker följande om den fördel som det innebär för detaljisten när 

leverantörerna kan påverka produktplaceringen i butik. 

 
”Det finns ett intresse någonstans, de vill ju tjäna pengar. Kan man 

erbjuda en gratis konsulttjänst till dem, som de tjänar pengar på i 

slutändan, så är ju det oftast tacksamt.” (Marknadschef, 

Dryckestillverkaren) 

 
Procter & Gamble får komma med förslag angående produktplaceringen i butik och företaget 

jobbar med planogram3 vilket även Estrella och Philadelphia gör. Det är dock butiken som 

själva bestämmer över hyllan. Procter & Gambles situation kan liknas vid Estrellas som bara 

ibland får vara med och påverka hyllan. 

 

                                                 
3 Planogram är en ritning över hur produktplacering skall se ut i butikshyllan. 
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”Vi gör ju planogram där vi där vi föreslår hur hyllan ska se ut för att 

driva mest försäljning och i vissa lägen lyssnar kunden på oss och 

följer våra planogram och i vissa lägen kanske vi inte riktigt får 

igenom dem. Men det försöker vi alltid påverka så gott det går.” 

(Produktchef, Estrella) 

 

Enligt Estrella har detaljisterna visat en trend de senaste åren att vilja sköta allt jobb i butik 

själva.  

 

”…vill inte ha leverantörens säljare springande i butik. Ica har också 

styrt upp detta ganska mycket så på ICA får vi inte plocka i hyllan och 

så längre som vi fick tidigare utan det ska de göra själva. Generellt så 

får säljkåren lite mindre möjlighet att påverka. Anledningen till det är 

att kunderna försöker styra upp sina koncept och centralisera och för 

dem är det ju också en kostnadsfråga. Innan har ju vi kunnat ta betalt 

för det faktum att vi har en säljkår som går i butik och plockar. Nu 

säger de att vi vill inte ha er säljkår här utan vi vill hellre ha de 

pengarna så kan vi pressa priserna.” (Produktchef, Estrella) 

 

Felix får vara med och påverka produktplaceringen genom att föra en diskussion med 

delajisten. Felix belyser att det är viktig att deras produkter skapar nytta både för butik och för 

dem själva.  

 

”För att hamna där man vill i butik eller hylla måste det stämma 

överens med butikens syn.” (Brand manager, Felix) 

 

Philadelphia kan ge råd till detaljisten när det gäller produktplacering men framhåller att det 

är detaljisten som bestämmer.  

 

Som marknadsledare på sallad får Rydbergs vara med i kategoriplaneringen. Växer kategorin 

gynnar det marknadsledaren samtidigt som EMV växer varför det är i både detaljistens och 

leverantörens intresse att skapa en kategoriplanering som ger högsta möjliga försäljning. Inom 

Rydbergs jobbar säljare med att skapa det bästa sortimentet för varje butik, för att på så sätt få 
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hyllan i butiker att sälja så bra som möjligt. Procter & Gamble benämner relationen till 

detaljisten som joint value creation, där en mer långsikt relation med diskussion om att driva 

kategorier är att föredra framför den gamla mer sälj-köp relationen. Philadelphia menar att om 

leverantören gör reklam får de effekt för både leverantörens produkt och EMV då 

försäljningen av båda produkterna stiger. 

 

Möjligheten att påverka butikens utseende är något som leverantören bör ta på största allvar. 

Det är viktigt att arbeta på ett rättvist sätt. 

 

”Det bygger mycket på ett förtroende, får vi förtroende om att bygga 

om en butik, då måste vi göra det på ett schysst sätt. För om de märker 

att de tappar all sin försäljning på leverantör X, då kanske det inte var 

så bra, för de skall ha en viss procent av försäljningen.” 

(Marknadschef, Dryckestillverkaren) 

5.2.7 Skillnader mellan detaljisterna 

ICA:s butiker ägs av en butiksägare vilket gör att ägaren i viss utsträckning kan bestämma 

över sitt eget sortiment. Hos COOP och Axfood bestäms allt centralt. De inköpen ICA gör av 

leverantörerna behöver alltså inte gå över ICA centralt, utan kan ske direkt i butik. Estrella 

använder sig av en säljkår för att sälja direkt till ICA-butiken. Enligt leverantören är ICA lite 

mer centraliserat i dag än vad det varit förut vilket även Dryckestillverkaren instämmer om 

och nämner samtidigt att alla detaljister har blivit lite mer centraliserade.  

 

Enligt Dryckestillverkaren skiljer sig relationerna till de olika detaljisterna åt. En av 

detaljisterna är mindre välkomnande till nya produkter. Dryckestillverkaren menar även att 

kampanjer är mer populär hos en detaljist än hos en annan. 

 

Procter & Gamle tycker att det är enklare att sälja till Vi-butikerna jämfört med de andra 

detaljisterna. Lindvalls menar att Vi-butikerna är måna om relationen till leverantören. 

Rydbergs håller med om att relationen till de olika detaljisterna skiljer sig åt och förklarar att 

det beror på detaljisternas storlek.  

 

”Ica har ett annat förhandlingsläge och utnyttjar det.” (Marknadschef, 

Rydbergs) 
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Estrella har en annan åsikt och tycker att relationen till Vi-butikerna är ganska lik relationen 

till de andra detaljisterna då även Vi-butikerna försöker att vara en bra prisförhandlare. Dock 

menar Estrella att det känns mer positivt att jobba med Vi-butikerna. Kungsörnen påpekar att 

konkurrensen fortfarande är hård hos Vi-butikerna även fast de inte har EMV, istället blir 

konkurrensen från de andra leverantörerna hårdare. 

5.2.8 Konsumentlojalitet 

Leverantörerna lägger fokus på varumärkeslojalitet. Enligt Philadelphia är det en 

överlevnadsfaktor att ha ett varumärke som betyder något för konsumenten. Felix strävar efter 

att alltid hålla en hög kvalitet på deras produkter för att skapa och bibehålla lojalitet. För att 

hålla en hög lojalitet jobbar de även mycket med reklam. Rydbergs poängterar att den 

ständiga prispressen från detaljisten har lett till att marknadsbudgeten krympt. De satsar därför 

på att hålla hög kvalitet, vara bra placerade i butik och göra bra kampanjer. Estrella har känt 

av en minskad varumärkeslojalitet från konsumenten om lojaliteten idag jämförs med hur det 

var för 10 år sedan. Estrella menar att konsumenterna känner sig ganska fria att prova olika 

varumärken. Kungsörnen försöker skapa konsumentlojalitet genom att ha kampanjer. 

 

Lindvalls arbetar inte i något större utsträckning med att skapa konsumentlojalitet. De 

använder sig av provsmakning och provexemplar som delas ut i butiken. De har inte 

tillräckligt mycket resurser för att arbeta aktivt med detta idag. 

 

5.3 Konsumenterna 

När konsumenterna ombads redogöra för vilka märken som de uppfattar som egna 

märkesvaror är det oftast de EMV med samma namn som butiken som nämndes först. Efter 

en viss tveksamhet diskuteras även EMV som inte har butikens namn under tron om att de 

också är EMV.  

 

Det framgick tydligt att det förväntades en högre kvalitet på leverantörens produkter än på de 

egna märkesvarorna. I begreppet kvalitet diskuterades faktorer så som smak och ingredienser. 

Det var enhälligt att leverantörernas produkter generellt höll högre kvalitet. Krav som ställs på 

EMV är att de ska vara billigare än leverantörens produkter samtidigt som det tydligt ska 

synas att produkten är en egen märkesvara. Det framgick av fokusgrupperna att det ställs olika 
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krav på olika EMV. Till exempel är förväntningarna högre på produkter med ICA:s namn än 

andra EMV. En deltagare ansåg att den allmänna kvaliteten på mat har höjts sen EMV kom in 

på marknaden.  

 

”EMV har höjt kvalitet på lågprisprodukter, lägsta kvalitet har höjts. 

Den har klart stigit några snäpp.” (Kvinna, 50 år) 

 

Vid frågan om hur deltagarna uppmärksammar nya produkter blev det skilda svar. Några 

nämnde TV-reklam medan någon annan aldrig lade märke till TV-reklam. Andra 

marknadsföringskanaler som nämndes var exempelvis tidningsreklam, provsmakning i butik 

och reklampelare. Med andra ord uppmärksammar konsumenten produktnyheter på olika sätt. 

 

Vid valet av varumärke är både pris och igenkänning viktigt. Vissa ansåg sig vara 

vanemänniskor, det vill säga att de köper produkter de är vana vid. Men detta gällde bara vid 

särskilda produktkategorier, och vilka dessa produktkategorier var skilde sig åt mellan 

deltagarna. Någon ansåg sig ha varit en vanemänniska men har börjat tycka pris är en 

viktigare faktor.  

 

”Skiljer det bara några kronor tar jag leverantörens produkt. Skiljer 

det 10-15 spänn tar jag EMV.” (Kvinna, 27 år)  

 

”Pris avgör ofta, inte för att jag inte har råd, utan för att det är så 

tråkigt att lägga pengar på mat.” (Kvinna, 28 år) 

 

Vikten av att varorna känns fräscha är stor. Vid valet mellan en leverantörsprodukt och en 

egen märkesvara väljs oftast den produkt som ser fräschast ut. Även priset är något som 

påverkar valet men den billigaste produkten kan väljas bort om den inte ser tillräckligt fräsch 

ut. 

 

Vid diskussion kring de billigaste av egna märkesvaror framgick det att det fanns 

misstänksamhet mot denna produkt och dess kvalitet. Flera uttryckte tydligt att de inte köper 

vissa av de billigare egna märkesvarorna. I stället hade konsumenterna mer förtroende för 
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EMV med butikens namn. Exempelvis hade konsumenterna ett stort förtroende för produkter 

som det står ICA på.  

 

”ICA känns som svenskt och fräscht.” (Kvinna, 28 år) 

 

Störst förtroende fanns dock för leverantörernas märkesvaror.  

 

”Leverantörens produkter är bättre produkter, bättre smak och 

kvalitet...” (Kvinna, 50 år) 

 

Vid frågan om i vilka kategorier som konsumenten inte skulle välja en egen märkesvara blev 

svaren skilda. En trend kan däremot ses kring valet av kött, kyckling, och kaffe. Där föredrar 

samtliga leverantörens produkt framför den egna märkesvaran. Andra produktkategorier där 

leverantörens produkt föredras framför EMV är ketchup, dryck och pasta. Produkter där 

konsumenterna upplevde att valet inte spelade någon större roll är konserver. Konsumenterna 

visar också på en tendens att vilja köpa leverantörens varor när det gäller sådant som de ska 

bjuda gäster på.  

 

”Jag har provat Euroshoppers räkor. Goda men små. Jag äter ju rätt 

mycket räkmackor och de är ju jättesmå alltså. Men ska jag göra 

smörgåstårta till er då köper jag ju inte Euroshopper för de är lite mer 

smaklösa och microsmå.” (Man, 36 år) 

 

Alla deltagare i fokusgrupperna har någon gång köpt EMV. I dag köper de flesta någon slags 

EMV. Konsumtionsmängden av egna märkesvaror varierar både mellan olika konsumenter 

och för samma konsument. En konsument uppger att hon agerar olika varje gång hon handlar. 

 

”Vissa gånger kollar jag på prislappen på allting och vissa gånger 

struntar jag i allt och bara plockar ner. Det spelar ingen roll om jag 

storhandlar eller inte utan det är vad man bryr sig om den dagen.” 

(Kvinna, 26 år) 
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Vid diskussionen om EMV:s framtida utveckling önskar några av de tillfrågade 

konsumenterna ökad variation på egna märkesvaror.  

 

”Mer variationer inom samma produkt... Annars brukar det ju finnas 

en grej. Trevligt med mångfald.” (Man, 41 år) 

 

Det framkommer att ökad andel egna märkesvaror i detaljistens sortiment välkomnas om 

kvaliteten på egna märkesvaror höjs. En konsument uttrycker att detaljisterna gärna får 

lansera EMV med god kvalitet och dessutom säljs till ett lågt pris. 

 

”Men om de gör billiga varor utan kvalitet kan det lika gärna kvitta.” 

(Kvinna, 24 år) 

 

Produktens ursprungsland har visat sig vara en viktig faktor för konsumenten. De 

produktkategorier som i stort sätt alla tillfrågade konsumenter anger att ursprungslandet är 

viktigt är kött och kyckling. Där efterfrågas varor med Sverige som ursprungsland. 

Anledningen anger konsumenterna är att det känns tryggare. I en fokusgrupp var alla överens 

om att det till och med var ett krav på att leverantörens produkter inom kött och kyckling ska 

vara svensk. 
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6. Analys 

Analyskapitlet är indelat i två delar där vi i den första delen vill skapa en förståelse för hur 

detaljisten, leverantören och konsumenten tänker och agerar och därmed påverkar 

förutsättningarna för leverantören. I den andra delen kommer vi att ge förslag på strategier 

för hur leverantörerna kan hantera konkurrensen från de egna märkesvarorna. Upplägget i 

detta kapitel kommer att följa upplägget från föregående kapitel där detaljisterna presenteras 

först följt av leverantörerna och konsumenterna. 

 

6.1 Detaljisterna 

6.1.1 Synen på de egna märkesvarorna 

Av konsumenterna framgick det att en viss misstänksamhet fanns mot de egna märkesvarorna 

och dess kvalitet. Därför valde flera av konsumenterna att inte köpa de billigaste egna 

märkesvarorna utan väljer istället att köpa produkter med samma namn som butiken vilka det 

finns mer förtroende för. Detta eftersom lågt pris på en produkt kan uppfattas av konsumenten 

som att även kvaliteten är låg menar Dick et al (1997). 

 

”ICA känns som svenskt och fräscht.” (Kvinna, 28 år) 

 

Flera leverantörer ansåg att EMV inte driver någon innovation. Dock upplever Philadelphia 

att egna märkesvaror driver utveckling av olika smaker. Då det finns olika uppfattningar om 

olika EMV vill vi inte se dessa som en enda grupp utan istället tror vi att de måste hanteras 

som olika segmentgrupper. Detta sätt att resonera sammanföll med det Procter & Gamble 

menar med att det är viktigt att dela upp EMV i olika grupper. Dock menar Hoch (1996) att 

EMV är produkter som liknar leverantörens produkter men säljs till ett lägre pris, vilket 

varken konsumenterna eller leverantörerna anser. När Axfood kommer med mer profilerade 

egna märkesvaror kanske Hochs tankar bättre stämmer in på den svenska 

livsmedelsmarknaden. Författare som har presenterat en uppdelning av de egna 

märkesvarorna är Wileman och Jarys (1997, i Varley och Rafiq, 2004). 
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6.1.2 De egna märkesvarornas utveckling 

Axfood nämner att de kommer att lansera mer profilerade EMV i framtiden, vilket belyser att 

det är viktigt att inte se de egna märkesvarorna som en grupp utan som flera olika 

segmentgrupper. De egna märkesvarorna kommer framöver att ha mer fokus på innovation 

och mervärde. Då Axfood i början introducerade EMV inom kategorier där det fanns stora 

volymer, pressade marginaler och låg varumärkeslojalitet söker de sig nu till andra kategorier 

för att kunna öka andelen egna märkesvaror. Detta leder till att konkurrensen kommer att 

hårdna även i andra produktkategorier än i de kategorier där egna märkesvaror fram tills nu 

har introducerats. Med innovationen och mervärdet kommer de egna märkesvarorna att gå 

från att vara billigare produkter till att bli mera premium. Denna utveckling stämmer väl 

överens med Wileman och Jarys (1997, i Varley och Rafiq, 2004) tidsseriemodell. 

 

Figur 4: Varley och Rafiq, 2004 

 

Tarziján (2007) nämner att koncentrationen av detaljister och andel EMV har positiv 

korrelation och om koncentrationen av detaljister på den svenska livsmedelsmarknaden 

fortsätter kommer konkurrensen från EMV att bli hårdare. Om utvecklingen av de egna 

märkesvarorna följer Wileman och Jarys (1997, i Varley och Rafiq, 2004) modell kommer 
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EMV att finnas i fler segmentgrupper framöver. Genom att EMV går från att bara vara 

taktiska till att även vara strategiska kommer konsumentens känsla av att EMV även står för 

kvalitet att infinna sig då Dick et al (1997) menar att priset på en produkt förmedlar dess 

kvalitet.  

 

Utvecklingen av de egna märkesvarorna har kommit längre i England samtidigt som EMV i 

England har högre innovationsgrad samt har en större andel av marknaden.  

 

”De är lite smartare utomlands och satsar på ett bredare smakutbud, 

där de faktiskt går in och konkurrerar mera som ett varumärke. Det 

tror jag de vill göra i Sverige också.” (Marknadschef, 

Dryckestillverkaren) 

 

I ju fler segmentgrupper egna märkesvaror finns desto större plats tar de i butiken och 

chanserna att konsumenten kommer att välja ett EMV framför leverantörens produkt borde 

därmed öka. Det finns en misstänksamhet mot de egna märkesvarorna vilken kan ha uppstått 

då egna märkesvaror i Sverige är förknippade med budgetprodukter som Dryckestillverkaren 

påpekade. Konsumenterna ser gärna att de egna märkesvarorna satsar mer på 

produktutveckling för att på så vis skapa variation i sortimentet. Billigare egna märkesvaror 

har låg acceptans hos konsumenterna, men samtidigt uppskattar konsumenterna att det finns 

lågprisalternativ. Därmed kan vi se att konsumenter inte är konsekventa. Som nämndes av 

Parment (2006) i inledningskapitlet har konsumenterna blivit mer flexibla vad gäller 

exempelvis distributionssätt och varumärke. Denna tendens kan liknas vid att konsumenten 

inte är lika konsekvent i sitt konsumerande. Därmed kan det tänkas att det är viktigt för varje 

leverantör att känna just konsumenterna i sin produktkategori. 

 

Detaljisten och leverantören tror på en utveckling mot mer strategiska produkter enligt 

Wileman och Jarys (1997, i Varley och Rafiq, 2004) modell. Konsumenterna är öppna för den 

utvecklingen samtidigt som priset är viktigt för dem. Då det är detaljisten som själv 

bestämmer över sitt sortiment kan vi med hög sannolikhet vänta oss den utveckling som 

Axfood nämner, utvecklingen mot mer strategiska EMV. Detaljisterna har högre marginaler 

på sina EMV än på leverantörens produkter varför det är naturligt att de vill öka andelen egna 

märkesvaror i sortimentet.  
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6.1.3 Maktbalansen 

Det finns idag tre stora detaljister som dominerar den svenska livsmedelsmarknaden. Bland 

annat har deras storlek gett dem den förhandlingsposition som de har gentemot leverantörerna 

eftersom leverantörer oftast inte har råd att stå utanför detaljistens sortiment. Som Tarziján 

(2007) nämner har koncentrationen av detaljisterna gett dem ökad makt. Vid 

prisförhandlingar har leverantören oftast inget annat val än att gå med på de krav detaljisterna 

ställer. Enligt Rydbergs har detaljisterna vid ett tillfälle tagit bort vissa av deras produkter ur 

sortimentet på grund av att de inte kommit överens vid prisförhandlingar. 

 

Produktion av egna märkesvaror har medfört att detaljisterna har fått insyn i leverantörens 

produktionskostnad. Den insynen ger information till detaljisterna om vad själva produkten 

kostar och därmed vilka kostnader som kan reduceras på leverantörernas produkter. Ett 

exempel på kostnader som detaljisterna valt att reducera är kostnaden för det arbete 

leverantörens säljkårer gör i butik. Enligt Estrella har Axfood satt ett stopp för besök av 

säljkårer. Det samma gäller hos ICA där Estrella inte längre får plocka i hyllan, utan detta 

skall nu mera skötas av butiken. Därmed kan leverantören inte längre ta betalt för det arbetet, 

vilket de kunde tidigare. Detta leder till ett lägre inköpspris för detaljisten samtidigt som 

leverantörerna får minde betalt. Vi kan därmed se att kunskapen om produktkostnader som 

uppkommit genom att detaljisten börjat producera EMV har bidragit till ökad makt för 

detaljisterna. Denna kunskap kan då användas vid prisförhandlingar med leverantören.  

6.1.4 De egna märkesvarornas strategier mot leverantörerna 

Till skillnad från Wileman och Jary (1997) menar Halstead och Ward (1995) och Baltas (2003) 

att prisfördelen de egna märkesvarorna har gentemot leverantörens produkter är viktig och att 

fördelen skall betonas. Som det ser ut hos Axfood i dagsläget är Eldorado ett 

lågprisvarumärke och Willys och Hemköp är produkter som skall hålla samma kvalitet som 

marknadsledaren men säljas till ett lägre pris. Därmed har de lyckats belysa den prisfördel 

som Halstead och Ward samt Baltas menar är viktig. I framtiden ser Axfood att de kan lansera 

mer profilerade produkter men dessa skall då säljas till ett lägre pris än vad leverantörens 

produkter gör varpå de kommer att behålla den prisfördel de har. Det är viktigt för detaljisten 

att göra ett attraktivt sortiment för konsumenten eftersom det är konsumenten genom sin 

konsumtion som avgör detaljistens försäljning. 
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I bilden nedan sammanfattas hur detaljisten och de egna märkesvarorna påverkar leverantören. 

Eftersom detaljisterna har den förhandlingsposition de har idag får de ett stort inflytande på 

hur leverantörerna ska agera. Leverantörerna sätts under press då detaljisten kommer att 

lansera mer profilerade egna märkesvaror. Detta tillsammans med den ökade andelen EMV 

och detaljisternas förhandlingsposition är de faktorer som vi anser får störst påverkan på 

leverantören. 

 

 

 

 

 

6.2 Leverantörerna 

6.2.1 Leverantörernas strategier mot de egna märkesvarorna 

Nedan kommer vi att diskutera leverantörernas strategier utifrån Hochs (1996) teori. 

 

I referensramen konstaterades det att Hochs wait and do nothing-strategi lämpar sig bäst när 

det finns många aktörer i detaljistledet. Då den svenska livsmedelsmarknaden består av få 

stora aktörer anser vi inte denna strategi vara lämplig för leverantörerna. Hos dessa stora 

aktörer har EMV redan en betydande marknadsandel varför det inte är lämpligt för en 

leverantör att använda wait and do nothing-strategin.  

 

Många leverantörer anser att det är viktigt att ge mervärde till konsumenten och genom detta 

mervärde kan leverantörerna ta ut ett högre pris på sina produkter i förhållande till det pris 

EMV tar ut. I Hochs (1996) strategi increase distance from private labels diskuteras vikten av 

att ge mervärde till konsumenten. Att förbättra kvaliteten och utveckla nya produkter är två 

exempel på hur denna strategi kan användas. Detta använder sig leverantörerna av i stor 

utsträckning. 

 

Detaljist 

 
EMV:s framtida utveckling 
 
Ökad andel EMV 
 
Maktbalansen  

 

Figur 5: Detaljistens påverkar på leverantören, egen figur 
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”Vi måste hela tiden leverera meningsfull innovation. Gör vi hela 

tiden det kommer vi att finnas kvar.” (Brand manager, Procter & 

Gamble)  

 

Att särskilja leverantörens produkter från EMV är viktigt anser Hoch (1996), vilket 

leverantörerna gör genom innovation.  

 

”…i grund och botten handlar det om att ligga steget före.” 

(Marknadschef, Estrella) 

 

Hochs (1996) strategi reduce the price gap är ingen strategi som leverantörerna uttalat 

använder sig av aktivt. Dock nämner Lindvalls att de minskade sina kostnader och sänkte sina 

priser vilket gav minskade marginaler när EMV introducerades på marknaden. Även Procter 

& Gamble har fått erfara minskade marginaler. I dagsläget är det ingen leverantör som valt att 

följa denna strategi, men EMV:s intåg har lett till att leverantörerna har blivit mer effektiva i 

sin produktion.  

 

”Det är ju en prisskillnad mellan EMV och branded men den kan ju 

inte vara hur stor som helst så det sätter ju press på oss som 

varumärkesleverantörerna att vara effektiva och jobba på rätt sätt.” 

(Marknadschef, Estrella) 

 

Det kanske snarare är en nödvändighet än en vald strategi som gör att leverantörerna har sänkt 

sina priser. Här spelar förhandlingarna med detaljisten in, och som tidigare nämnts fokuseras 

dessa förhandlingar på priset. Därmed vill vi säga att detta inte behöver vara en vald strategi 

av leverantörerna utan istället kan vara en följd av den makt detaljisten har.  

 

Leverantörerna anser att de prismässigt inte kan konkurrera med EMV. Enligt Rydbergs vore 

det förödande för dem om de skulle använda sig av denna strategi. Enligt Philadelphia ligger 

det en risk i att sänka priserna för att konkurrera med EMV då strategin kan göra att 

konsumenten blir mer van att välja produkter efter pris. Dryckestillverkaren nämner att de 

aldrig kan vara billigare än EMV vilket även det är något som motsätter reduce price gap-

strategin.  
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Strategin Me too i Hochs (1996) klassificering har inte använts av några av de leverantörer vi 

varit i kontakt med. Denna strategi är förknippad med vissa risker poängterar Hoch, till 

exempel kan strategin leda till att leverantörens varumärke blir skadat. Vi ser att anledningen 

till att denna strategi inte används är att makten ligger hos detaljisten. Detaljisten behöver inte 

ta in dessa produkter i sortimentet då de skulle konkurrera med deras egna märkesvaror. Hade 

det varit fler och mindre detaljister på den svenska livsmedelsmarknaden hade denna strategi 

möjligtvis varit mer attraktiv för leverantörerna. Med andra ord lämpar sig inte Me too på en 

marknad med hög grad av koncentration bland detaljisterna.  

 

Att börja producera EMV på en begäran av en detaljist kan vara en annan strategi menar Hoch 

(1996). Produce private labels har även den en negativ effekt på varumärket. Två av de 

representerade leverantörerna producerar idag EMV vid sidan om sina egna produkter. Burt 

(2000) menar att det är viktigt för leverantören att upprätthålla full produktion. För en av 

leverantörerna har valet att producera EMV gjorts just på grund av att det fanns ledig 

kapacitet i produktionen. En risk för leverantörerna med att producera egna märkesvaror är att 

resurser binds upp. Då kontrakten på att få tillverka EMV ofta är korta är risken att maskiner 

som leverantören investerat i för att producera EMV vid ett senare tillfälle står och kostar 

pengar utan att de används. Alltså bör en leverantör välja att endast producera EMV om den 

lediga kapaciteten utgör en mindre volym. Beroendet till detaljisten blir högre ju större volym 

av de egna märkesvarorna denne vill ha producerat. Att producera EMV på ledig kapacitet bör 

ske på marginalen, och inte genom att binda upp resurser till denna tillverkning. Vi tror därför 

att en leverantör som har en liten ledig kapacitet därmed inte behöver känna någon större risk 

med att producera EMV då beroendet till detaljisten blir lågt.  

6.2.2 Strategiska alternativ för leverantören 

Nandan och Dickinson (1994) utgår ifrån att detaljisterna försöker maximera sina vinster och 

att utrymmet i butikerna är begränsat. Flera leverantörer poängterar det begränsade 

hyllutrymmet och nämner då att flera av deras konkurrenter försvunnit från marknaden.  

 
Enligt Nandan och Dickinsons (1994) strategi research and development är produktutveckling 

viktigt. Denna strategi har vi tidigare liknat vid Hochs strategi increase distance from private 

labels. Leverantörerna anser att produktutveckling och innovation är viktigt för att konkurrera 

med de egna märkesvarorna. När innovationsgraden hos EMV ökar blir denna strategi ännu 
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viktigare och som Rydbergs nämner är det viktigt att leverantörens produkt är den som ser ut 

som den ledande produkten inom kategorin.  

 

Att ge detaljisten högre marginaler är enligt Nandan och Dickinson (1994) en annan strategi. 

Dock kan vi konstatera att denna strategi inte används av de leverantörer vi varit i kontakt 

med. Leverantörerna har sedan EMV:s intåg känt av en prispress och vissa har varit tvungna 

att sänka sina priser. Detaljisterna har vid förhandling varit fokuserade på pris och därmed 

kunnat få högre marginaler på leverantörens produkter, om de inte ger lägre pris till kund. 

Men leverantörerna har inte själva valt att ge detaljisten en del av vinsten, istället har de fått 

acceptera prispressen. Leverantörerna har ofta inget annat val än att acceptera detaljistens 

krav eftersom detaljisterna har så stora marknadsandelar. 

 

”Du har inte råd att klara dig utan de här kunderna som leverantör. 

Då ska du ha en exportmarknad som är väldigt tung.” (Marknadschef, 

Rydbergs) 

 

Price discrimination-strategi liknade vi i referensramen vid Hochs (1996) Me too-strategi. 

Leverantören skall introducera en ny produkt som säljs till ett lägre pris och som därmed 

håller EMV borta från butikens sortiment. Som det nämns i Hochs Me too-strategi tror vi att 

detaljisten kan välja att inte ta in produkten som då skulle konkurrera med deras egna 

märkesvara. I de kategorier där egna märkesvaror fortfarande inte slagit igenom skulle denna 

strategi kunna användas men då måste marginalerna som detaljisten erhåller på leverantörens 

billiga produkt vara högre än de marginaler som detaljisten skulle ha erhållit genom att 

introducera en egen märkesvara. Då detaljisterna, leverantörerna samt konsumenterna tror på 

en ökad andel egna märkesvaror i framtiden anser vi att denna strategi är riskfylld att använda 

för leverantörerna då EMV troligtvis kommer att öka i omfattning och etablera sig i flera 

produktkategorier. Om detaljisten får välja mellan att deras sortiment skall bestå av 

leverantörens produkt eller EMV tror vi att detaljisten kommer att välja EMV eftersom 

detaljisten då kan styra mera över produkten.  

6.2.3 Kompletterande strategier 

Flera leverantörer säljer inte bara till detaljister utan även till andra marknader, och därmed är 

inte detaljisterna deras enda kund. Detta tolkar vi som ett sätt för leverantörerna att sprida sina 

risker. Detta sätt att agera borde lämpa sig för leverantörerna eftersom detaljisterna på den 
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svenska livsmedelsmarknaden är få men med höga marknadsandelar. Ett sätt att sprida 

riskerna är att sälja till andra länder som flera av leverantörerna idag gör. Exempel på det är 

Philadelphias och Procter & Gambles produkter som genom deras koncerner säljs globalt. 

Denna strategi nämns varken av Hoch (1996) eller Nandan och Dickinson (1994), men vi 

menar att det kan vara en viktig strategi för leverantörerna.  

 

Enligt Tarziján (2007) är det viktigt för leverantörerna att bli mer effektiva för att kunna 

hävda sig mot den ökande konkurrensen från de egna märkesvarorna. Detta stämmer överens 

med leverantörernas tankar. Enligt Rydbergs och Estrella har EMV bidragit till ökad 

effektivitet i produktionen samtidigt som de även har påverkat leverantören att ta fram bättre 

produkter. Leverantörerna har därmed blivit effektivare i produktionen och tillverkar nu 

produkten till ett lägre pris. Baltas (2003) menar att marknadsföring, produktinnovation och 

estetiskt tilltalande design är faktorer som leverantörerna bör satsa på. Detta är något som 

flera av de intervjuade leverantörerna arbetar med idag.  

 

Den makt detaljisterna har idag beror delvis på koncentrationen bland detaljisterna på 

marknaden. Både Axfood och Vi-butikerna tror att det även kommer ske en koncentration av 

leverantörerna, detta för att möta detaljisternas makt. Procter & Gamble är en koncern som 

använder sig av sin storlek på flera sätt. Ett exempel på detta är att de använder sig av flera 

varumärken inom koncernen vid förhandlingar mellan dem och detaljisten. Storleken kan 

därmed användas för att möta den makt detaljisten har. Men vi ser även att storleken kan 

användas för att sprida riskerna. En koncern är mindre beroende av ett enskilt varumärke än 

vad en ensam leverantör är. Genom att sälja flera olika varumärken och sälja till flera olika 

marknader borde därmed riskerna spridas och därför är storleken användbar på flera sätt än att 

bara möta detaljisternas makt vid förhandling. Det borde ligga i leverantörens intresse att 

minska beroendet till en enskild detaljist varför bildandet av större koncerner kan vara en 

användbar strategi. 

6.2.4 Positionering 

Enligt Trout och Rivkin (1996, i Darling 2001) är positionering det kunden uppfattar att ett 

företag erbjuder relativt andra företag. Leverantörerna i denna uppsats har försökt att 

positionera sig på olika sätt, bland annat genom att erbjuda bäst smak eller hög kvalitet. I 

referensramen tog vi upp Tracys och Wiersemas produktledarskap-teori (i Uggla 2006). Då 

produktledarskap innebär att erbjuda något mer än en enkel produkt kan detta knytas an till 
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det leverantörerna försöker göra. Om en enkel produkt, i det här fallet är EMV, försöker 

leverantörerna erbjuda mervärde genom sina produkter. Då många av leverantörerna berörde 

vikten av att erbjuda mervärde vill vi säga att många använder sig av produktledarskap. 

 

Utifrån Igor Ansoffs (i Uggla, 2006) modell kan vi konstatera att både marknads- och 

produktutveckling används av leverantörerna. Vissa leverantörer försökte sprida sina risker 

genom att sälja sina produkter till andra marknader än till detaljisterna, till exempel storkök 

och restauranger. Många leverantörer använder sig av innovation och produktutveckling för 

att hävda sig i konkurrensen mot de egna märkesvarorna. Brand extension är enligt Darling 

(2001) vanligt förekommande eftersom konsumenter redan känner till varumärket. Det kan 

vara en anledning till att produktutveckling använts i så stor utsträckning. De risker som 

förknippas med brand extension verkar inte vara tillräckligt stora för att leverantörerna ska 

välja att introducera helt nya varumärken. Eftersom konsumenterna i viss utsträckning är 

vanemänniskor är brand extension en användbar strategi då konsumenten kommer att känna 

igen varumärket. 

 

Darling (2001) menar att positionering innefattar många faktorer och aktiviteter så som 

förpackning, varumärke och distribution. Enligt leverantörerna har deras möjlighet att påverka 

produktplaceringen i butik minskat den senaste tiden och därmed minskar möjligheten till 

positionering. Dock får leverantörerna vara med i diskussionen kring produktplaceringen, då 

de kan komma med argument till varför vissa produkter skall ha en viss position i hyllan. 

Genom en bra placering av produkterna kan försäljningen i kategorin ökas menar 

leverantörerna. 

 

”Det finns ett intresse någonstans, de vill ju tjäna pengar. Kan man 

erbjuda en gratis konsulttjänst till dem, som de tjänar pengar på i 

slutändan, så är ju det oftast tacksamt.” (Marknadschef, 

Dryckestillverkaren) 

 

För att leverantörerna även i fortsättningen ska kunna positionera sina produkter i lika stor 

utsträckning anser vi att det är viktigt att de fortsätter att utveckla kunskaperna om hur en 

effektiv produktplacering kan skapas. Att arbeta med att skapa lönsamhet för detaljisten är 

viktigt då det är denne som avgör om leverantören får vara med i diskussionen kring 
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produktplacering. Rydbergs menar att som marknadsledare inom en produktkategori finns det 

vinster att göra eftersom marknadsledaren gynnas om hela kategorin växer. Därmed borde de 

marknadsledande leverantörerna ha störst intresse av att påverka produktplaceringen.  

 

6.3 Konsumenterna 

Konsumenterna vill att de egna märkesvarorna skall vara billigare än leverantörens produkter 

vilket både Halstead och Ward (1995) samt Baltas (2003) belyser. De nämner att EMV skall 

visa på den prisfördel egna märkesvaror har gentemot leverantörens produkter för att på så vis 

locka till sig konsumenter. Samtidigt är konsumenterna misstänksamma mot de billigare 

EMV. Dick et al (1997) menar att ett lågt pris på en produkt kan ge en signal till 

konsumenterna att produkten innehar låg kvalitet. Detta innebär att leverantörerna ska hålla 

ett högre pris än EMV för att uppfattas som produkter med högre kvalitet. Konsumenterna 

upplever att leverantörernas produkter i många fall har bättre kvalitet och smak än EMV. 

Förtroendet var lägre för egna märkesvaror. 

 

Flera leverantörer anser att produktdesign är viktigt. Leverantörens produkter måste särskilja 

sig från EMV vilket även Silayoi och Speece (2004) belyser samtidigt är det viktigt att visa att 

EMV inte är den ledande produkten inom produktkategorin.  

 

I fokusgrupperna diskuterades produkternas ursprungsland och konsumenterna upplevde att 

det var tryggare att handla svenska produkter när det exempelvis gäller köttprodukter. Enligt 

Yeung & Morris (2001) påverkas konsumenternas konsumtion av den säkerhet de upplever 

vilket tyder på att svenskproducerade produkter har en fördel gentemot produkter som inte är 

producerad i Sverige. Då detaljisten köper upp ledig kapacitet för att erhålla så lågt pris som 

möjligt finns en risk att de egna märkesvarorna kommer att produceras i andra länder än 

Sverige. Detta kan vara en anledning till att EMV än inte fått samma genomslagskraft i 

Sverige som i andra länder, konsumenterna i Sverige kanske upplever högre risk med att köpa 

produkter producerade i andra länder än vad konsumenter i andra länder gör. Utifrån detta bör 

leverantören framhäva att produkten är producerad i Sverige om så är fallet vilket då skulle ge 

en konkurrensfördel gentemot de egna märkesvarorna.  

 

Enligt Baltas (2003) är det mer socialt accepterat att köpa leverantörsprodukter. Den sociala 

acceptansens betydelse framkommer till exempel då konsumenterna skall bjuda gäster på mat.  
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Den sociala acceptansen är därmed viktig för konsumenterna. Sheinin och Wagner (2003) 

nämnde att konsumenten kan se på den sociala acceptansen som en risk, och menar att desto 

högre risker en kund upplever ju större betydelse får varumärket. Leverantörerna menar att de 

inte prismässigt kan konkurrera med EMV utan leverantörerna måste istället tillföra mervärde 

till sina produkter vilket är något som borde fungera då konsumenterna är beredda att betala 

ett högre pris för ett välkänt varumärke. Även varumärket har fått ökad betydelse menar 

leverantören. Vi tror att mervärde och varumärke kan vara faktorer som ger ökad social 

acceptans. Kan inte leverantören ge konsumenten lägsta pris på produkten får leverantören 

istället differentiera sig.  

 

Beroende på i vilken produktkategori som konsumenten handlar involverar denne sig olika 

mycket. Detta var även något som nämndes av Philadelphia och Rydbergs. Både Assael (1998) 

och Iop et al (2006) anger att involvering påverkar köpprocessen. Assael menar att hög 

involvering gör att konsumenten utvärderar många alternativ. I höginvolverade produkter blir 

egenskaper så som produktens innehåll och ursprung viktigt menar Iop et al, vilket är fallet 

vid köp av kött och kyckling enligt konsumenterna. Därför har produktens innehåll och 

ursprung högre betydelse för de leverantörer som agerar inom produktkategorier där 

involveringsgraden är hög. Vid köp av konserver var konsumenterna inte benägna att betala 

ett högre pris för produkterna vilket då tyder på en låg involveringsgrad. 

  

Ur fokusgrupperna framkom önskemål om att EMV skulle komma med fler produktvarianter 

inom samma produktkategori. Philadelphia upplever att EMV försöker bredda sig inom deras 

produktkategori. Wileman och Jarys (1997, i Varley och Rafiq, 2004) tidsseriemodell visar på 

en utveckling av EMV i olika prissegment. Philadelphia upplever däremot en utveckling av 

egna märkesvaror vad gäller attribut så som smak vilket är något som välkomnas av 

konsumenterna men inte behandlas av Wileman och Jary. Därmed måste leverantören vara 

uppmärksam på att egna märkesvaror kan komma att utvecklas både var gäller attribut och 

segment.   

 

Med nedanstående bild vill vi sammanfatta hur konsumenterna och deras syn på valet mellan 

leverantörens produkter och EMV påverkar leverantören. För leverantörerna är det viktigt att 

tillverka produkter som konsumenterna väljer framför de egna märkesvarorna. Eftersom 

konsumenterna har högre krav på leverantörens produkter måste leverantören uppfylla dessa 
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krav och särskilja sig från de egna märkesvarorna. Det är slutligen konsumenten som avgör 

försäljningen för leverantörerna. Därmed påverkar konsumenten leverantörernas strategier.   

 

 

6.4 Framtida strategier för leverantörerna 

När vi nu redogjort för hur detaljisterna och konsumenterna agerar på den svenska 

livsmedelsmarknaden är det dags att övergå till hur detta påverkar leverantörernas strategier. 

Hur bör leverantörerna hantera konkurrensen från de egna märkesvarorna? Att minska 

beroendet från detaljisterna är viktigt. Detaljisternas överhand i förhållandet är en stor risk för 

leverantören. Då ICA står för närmare 50 % av marknaden är det avgörande för leverantören 

att få sälja till denne detaljist om leverantören inte har andra marknader att tillgå. Som vi sett 

Rydbergs, Lindvalls och Kungsörnen agera, nämligen att sälja till andra branscher än 

dagligvaruhandeln, kan vara ett sätt att minska beroendet.  

 

Ett annat sätt att sprida riskerna är att använda sig av Procter & Gambles strategi och driva 

företaget mot produktkategorier där varumärket fortfarande har betydelse. Detta kan dock 

vara svårt för mindre företag som endast har tillverkning av en eller ett fåtal produkter.  

 

”… det är inte produkten i sig du säljer utan varumärket.” (Brand 

manager, Procter & Gamble) 

 

Som tidigare berörts gynnas de egna märkesvarorna av en stark marknadsledare som driver 

produktkategorin. Behovet av att vara marknadsledare är därmed stort. Vi tror inte att 

konsumenterna är öppna för att konsumera enbart egna märkesvaror utan de kommer vilja ha 

valfriheten att välja av både leverantörens produkter och egna märkesvaror. För detaljisten ger 

Konsument 

 
Social acceptans 
 
Olika tycke i olika produktkategorier 
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Figur 6: Konsumentens påverkan på leverantören, egen figur 
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detta att sortimentet kommer att bestå av både egna märkesvaror och leverantörens produkter. 

Om då leverantören är den som driver utveckling och gör reklam kan detaljisten skära ned på 

dessa kostnader och trots det gynnas när produktkategorin växer. 

 

Konsumenten är kvalitetsmedveten och för leverantören är det viktigt att beakta detta och 

tillverka produkter som har högre kvalitet än EMV. Detta bland annat eftersom vi tidigare 

konstaterat att det inte är lyckosamt för leverantören att prismässigt försöka konkurrera med 

EMV. Så länge konsumenterna har uppfattningen att egna märkesvaror är produkter med 

lägre kvalitet har leverantörerna en fördel. Det är därmed viktigt för leverantörerna att se till 

denna fördel fortskrider, vilket kan göras genom att leverantörens produkter säljs till ett högre 

pris eftersom pris enligt Dick et al (1997) indikerar på produktens kvalitet. 

 

Olika produktkategorier har olika köpmönster vilket både Philadelphia och Rydbergs anser 

och detta bekräftades av konsumenterna. Vi har i denna uppsats valt att inte gå djupare in på 

någon produktkategori men vi kan vänta oss att framväxten av EMV inom vissa 

produktkategorier kommer att gå långsammare än inom andra. Kaffe är enligt konsumenterna 

en produktkategori där leverantörens produkt föredras i högre grad. Därmed borde Lindsvalls 

kunna känna sig lite tryggare än leverantörer inom andra produktkategorier. Dock ska vi 

tillägga att detaljisten kan välja att plocka bort leverantörer från sortimentet. Leverantörerna 

måste därför ge detaljisten incitament till att inte plocka bort produkterna, vilket Nandan och 

Dickinson (1994) berörde. Att driva produktkategorin blir återigen viktig. Detaljisten torde 

inte ta bort en leverantör som driver kategorin och ökar försäljningen för hela kategorin. 

Genom reklam och produktutveckling kan leverantörerna driva kategorin. Som Philadelphia 

nämnde ökar både försäljningen av deras produkter och EMV när de gör reklam för en 

produkt inom en kategori.  

 

Leverantörerna menar att varumärket är viktigt. Varumärket påverkar enligt Dick et al (1997) 

kvalitetsintrycket hos konsumenten och som konsumenterna nämnde var de mer benägna att 

köpa leverantörens produkter när de skulle bjuda gäster på mat. Leverantörerna skall alltså 

stärka sina varumärken för att ge konsumenten ett tryggt val när de handlar. Varumärket kan 

därmed minska den upplevda risken vid ett köp som Sheinin och Wagner (2003) menar. De 

egna märkesvarorna förknippas med lågt pris och låg kvalitet och vi tror att det även i 
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framtiden är viktigt för leverantören att förknippas med en högre kvalitet och att ge 

konsumenten ett tryggare val. 

 

Då detaljisten letar efter en aktör med ledig kapacitet för tillverkning av EMV finns en risk att 

denna tillverkning hamnar utanför Sverige. Detaljisten kan därmed inte marknadsföra att 

ursprungslandet är Sverige på sina egna märkesvaror. Detta borde då leverantörerna framhäva 

istället, då EMV inte kan tillföra detta mervärde. Konsumenterna anser att ursprungslandet 

har stor betydelse, speciellt på kött och kyckling. Vi tror även att leverantörer inom andra 

produktkategorier kan gynnas av att sälja produkter med svenskt ursprung. I och med den 

miljödebatt som under den senaste tiden pågått i media borde ursprungslandet ha blivit en allt 

mer viktig faktor. 

 

Då de egna märkesvarorna tillverkas där det finns ledig kapacitet kommer de att vara billigare 

än leverantörernas produkter. Leverantörerna måste därmed ge kunden något mer än vad 

EMV gör då leverantörens produkter är dyrare. Därmed blir mervärde viktigt för 

leverantörerna. Detta är något leverantörerna i stor grad arbetar med i dagsläget men vi ser att 

det kommer att bli allt mer viktigt framöver. Axfood nämner att de i framtiden kommer att 

lansera egna märkesvaror som tillför mervärde till kunden vilket då sätter ytterligare press på 

leverantörerna. Konsument- och kategorikunskap får därför ha allt större betydelse och ett 

ökat kundfokus från leverantörernas sida blir väl så viktigt. 

 

Vi ser att leverantörerna kan för att hantera konkurrensen från de egna märkesvarorna utgå 

från Igor Ansoffs modell (i Uggla, 2006). Vi har valt att använda modellen ur ett strategiskt 

perspektiv och komplettera den med exempel på hur varje position kan användas. 
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Figur 7: Leverantörsstrategier, egen figur utifrån Uggla, 2006 

 

Om leverantören fortsätter satsa på en existerande produkt på livsmedelsmarknaden är det 

viktigt att leverantören är attraktiv för detaljisten. Då detaljisten har den bättre 

förhandlingspositionen kan denne välja att inte låta leverantören få vara en del av dennes 

sortiment. Driver leverantören produktkategorin genom reklam gynnas både leverantören 

själv samtidigt som detaljisten gynnas då försäljningen av deras EMV ökar, och på detta sätt 

vill vi mena att leverantören kan vara attraktiv för detaljisten. Samtidigt är det viktigt att 

leverantören arbetar med sitt varumärke för att vara attraktiv för konsumenten. Känner 

leverantören att detaljistens makt blir för stor kan denne istället sprida sina risker genom att 

etablera produkten på en ny marknad. Några leverantörer sålde till storkök och restauranger, 

vidare kan livsmedelsmarknader i andra länder vara ett alternativ. Livsmedelsmarknaderna i 

andra länder kanske har bättre förutsättningar än den svenska marknaden vad gäller 

koncentrationen av detaljister. Dock kan det vara kostsamt att etablera produkter på nya 

geografiska marknader, varför denna strategi kan passa större och finansiellt starkare aktörer 

bättre. 

 

Att driva en produktkategori genom produktutveckling kan vara ett annat alternativ för en 

leverantör om den vill göra sig attraktiv för detaljisten. Då fortsätter leverantören att arbeta på 

den existerande marknaden men kommer med nya produkter. Leverantörerna kan sprida 

riskerna genom både nya produkter och nya marknader. Detta ser vi att leverantörerna enklast 

kan åstadkomma genom att bilda koncerner. Då minskar beroendet av enskilda produkter 
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samtidigt som beroendet av enskilda marknaden också minskar. Globala koncerner borde ge 

större riskspridning då antalet tillgängliga marknader ökar i och med att koncernen agerar 

globalt. 
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7. Slutsatser 

Vi förstår nu att du är riktigt hungrig och sugen på dina stuvade makaroner och köttbullar. I 

det avslutande kapitlet kommer vi att svara på de problemfrågor som presenterades i 

inledningskapitlet. Vi kommer att behandla varje problemfråga för sig och i slutet presenterar 

vi en sammanfattade figur.  

 

 • På vilket sätt försöker leverantörerna idag hävda sig i konkurrensen från de egna 

märkesvarorna? 

 

Leverantörerna har upplevt en prispress vid förhandlingarna med detaljisten efter att 

koncentrationen av detaljisterna ökat. Prispressen har lett till att leverantörerna har 

effektiviserat sin produktion och på så sätt minskat sina kostnader. Priserna har sänkts men 

leverantörernas huvudsyfte är inte att prismässigt konkurrera med EMV. Allt för stora 

prisskillnader mellan leverantörens produkt och EMV är en risk för leverantörerna då 

konsumenterna anser att pris är en viktig faktor när de handlar. För leverantörerna är det 

viktigt att erbjuda konsumenterna mervärde då deras produkter är dyrare än de egna 

märkesvarorna. Genom att erbjuda konsumenten mervärde ska denne välja leverantörens 

produkt framför EMV trots att den kostar mer än den egna märkesvaran.  

 

Produktutveckling och innovation är två viktiga strategier för leverantörerna. Då EMV idag 

inte bedriver någon innovation blir detta ett sätt för leverantörerna att särskilja sig från de 

egna märkesvarorna, vilket är viktigt enligt flera författare. Leverantören blir attraktiv för 

detaljisten genom att driva produktkategorin. Detta kan åstadkommas genom att utveckla nya 

eller befintliga produkter eftersom detta ökar försäljningen av hela produktkategorin. Ökar 

försäljningen av produktkategorin ökar också EMV:s försäljning. Egna märkesvaror lanseras 

inom produktkategorier där det finns stora volymer. Det förekommer även att EMV försöker 

likna marknadsledaren varför det är viktigt för leverantörerna att arbeta med 

produktutveckling och innovation.  

 

”…i grund och botten handlar det om att ligga steget före.” 

(Marknadschef, Estrella) 
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• Hur uppfattar konsumenterna valet mellan leverantörernas produkter och de egna 

märkesvarorna? 

 

Vid valet av produkt inom en produktkategori var kvalitet en viktig faktor för konsumenten. 

Konsumenterna anser att leverantörens produkter håller högre kvalitet än de egna 

märkesvarorna. Kvalitet anses vara viktigare inom vissa produktkategorier än andra. Exempel 

på produktkategorier där kvaliteten anses viktig är kött och kyckling. Ursprungslandet är även 

det viktigt för konsumenterna vid vissa produktkategorier, kött är även här ett exempel på en 

sådan kategori. Därmed borde det vara viktigt för varje leverantör att känna konsumenterna 

inom sin egen kategori då köpbeteendet skiljer sig mellan olika produktkategorier. 

 

En annan faktor som kan påverka valet av produkt är pris. Inom vissa produktkategorier, där 

kvalitetsfaktorn är mindre viktig, är konsumenterna inte beredda att betala mer än nödvändigt 

för produkten Ett exempel på en sådan produktkategori är konserver. Konsumenterna är dock 

i viss utsträckning misstänksamma mot de billigare egna märkesvarorna. Även den sociala 

acceptansen är lägre för de egna märkesvarorna än för leverantörens produkter. 

 

• Hur kan leverantörerna hantera konkurrensen från de egna märkesvarorna i framtiden? 

 

Att endast sälja till detaljisten kan innebära stora risker för leverantören då de tre största 

detaljisterna har 88 % av marknaden. Beroendet till detaljisten är därmed stort och att minska 

detta beroende är således viktigt. Eftersom det är detaljisten som avgör vilka produkter som 

skall ingå sortimentet anser vi att det är viktigt för leverantören att skaffa sig andra marknader 

att sälja sina produkter till. Detta är en strategi som har använts av flera leverantörer och är ett 

sätt för dem att minska beroendet till detaljisten. Genom att leverantören ingår i en koncern 

minskar beroendet av enskilda produkter och marknader, vilket också bidrar till riskspridning 

för leverantören. Leverantören kan då också använda koncernens storlek i förhandlingar med 

detaljisten för att skapa en bättre förhandlingsposition. 

 

Leverantörerna erbjuder konsumenterna mervärde på sina produkter istället för att prismässigt 

försöka konkurrera med de egna märkesvarorna. Leverantörernas produkter måste bära vissa 

kostnader som inte de egna märkesvarorna behöver. På grund av detta tror vi att 

leverantörerna ska fortsätta att arbeta med kvalitetsaspekten och erbjuda mervärde till 
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konsumenten för att på sätt kunna slåss om konsumenternas uppmärksamhet trots det högre 

priset.  

 

Då detaljisten kan välja vilka leverantörer som skall ingå i butikernas sortiment är det viktigt 

för leverantören att vara attraktiv för detaljisten. Genom att göra reklam eller driva 

produktkategorin ökar leverantören försäljningen för sig själv samtidigt som EMV:s 

försäljning ökar, vilket därmed borde vara attraktivt för detaljisten. Att erbjuda detaljisten 

kunskap om konsumenterna och produktkategorin borde också öka leverantörens attraktivitet.  

 

Leverantörerna menar att konsumenten är beredda att betala ett högre pris för ett varumärke. 

Leverantörerna bör bygga ett starkt varumärke som är bestående, vilket gör att konsumenterna 

känner igen varumärket, detta då konsumenterna i viss utsträckning är vanemänniskor. 

Leverantörens produkter har högre social acceptens än EMV vilket enligt Sheinin och Wagner 

(2003) beror på varumärket. Leverantörernas varumärke får därmed stor betydelse.  

 

För att tydligt presentera hur leverantören kan hantera konkurrensen från de egna 

märkesvarorna har vi slutligen sammanställt en figur som belyser hur detaljisten och 

konsumenten påverkar leverantören. I analysen presenterades figurer för detaljisten respektive 

konsumenten med de faktorer som vi ansåg har störst påverkan på leverantören. Dessa figurer 

kommer nu att visas i en sammanfattande modell som leder fram till våra viktigaste slutsatser 

för hur leverantörerna kan hantera konkurrensen från de egna märkesvarorna. 
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Figur 8: Leverantörsstrategier utifrån påverkan från detaljist och konsument, egen figur
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