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Abstract 

 

Title: The fourth generation of private labels entrance in Swedish retail. Will it 

be a success? 

  

Authors: Nicolina Sandelin & Nina Thim 

 

Supervisor: Per Åman 

 

Background:Today, retail distributors are investing in differentiation by launching 

their own brands to various segments and to higher prices. This is known 

as the fourth generation of own brands and is a relatively new concept in 

Sweden in comparison with other countries. The retail chain Axfood is an 

actor who has started an expansion through the launch of the brand Garant 

that we consider to be a private label of the fourth generation.  

 

Problem: The suppliers’ brands have long been considered as the “real brands”, 

while the distributors' brands are only for price-sensitive consumers. 

Previous studies show that consumers are willing to pay a higher price due 

to that the suppliers have managed to build stronger brands. The creation 

of positive associations with own brands is considered to have been 

prevented by the fact that retailers have not created something unique with 

their products. From a brand management perspective, companies that 

intend to launch the fourth generation own brands need to create a new 

image different from the previous generations in order to get rid of their 

low price profile, and show that they are equivalent to the market leaders. 

Since private labels have proven to be a success on the British market, it is 

a logical starting point to investigate. 

 

Aim: Our aim is to explore the success factors for fourth generation private 

labels on the British market, with the help of the company Tesco, to apply 

on the Swedish market. The secondary aim is to see if the Swedish private 

label Garant could be considered to be a private label of the fourth 

generation, and if so, if the success factors can be applied. 

 

Results: We have found that to succeed with the fourth generation of own brands, 

value that the customer is willing to pay a higher price for, must be 

created, and that retailers must use their powerful position on the Swedish 

market in order to improve the image for own brands and more 

specifically the fourth generation. 

 

Search terms:  Private label, retail, fourth generation, image, Garant   
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Sammanfattning 

Titel:  Fjärde generationen egna märkesvarors intåg i den svenska detaljhandeln 

Kan det bli en framgång?  

 

Författare: Nicolina Sandelin & Nina Thim 

 

Handledare: Per Åman 

 

Bakgrund:  Idag satsar distributörerna i detaljhandeln på differentiering genom att 

lansera egna märkesvaror till flera olika segment och till högre priser. 

Detta brukar kallas den fjärde generationens EMV och det är ett relativt 

nytt koncept i Sverige i jämförelse med andra länder. Detaljhandelskedjan 

Axfood är en aktör som har inlett en utökning genom lanseringen av 

Garant som vi anser vara en EMV av fjärde generationen. 

 

Problem: Leverantörernas varumärken har under lång tid ansetts vara ”riktiga” 

märken medan distributörernas egna märkesvaror endast är för 

priskänsliga konsumenter. Tidigare studier visar att konsumenter är villiga 

att betala ett högre pris för LMV pga. att de har lyckats bygga starkare 

varumärken. Byggandet av positiva associationer till EMV anses ha 

hindrats av att detaljhandlarna inte har skapat något unikt med sina varor. 

Ur ett brand management perspektiv, måste företagen som ämnar lansera 

den fjärde generationens EMV skapa en ny image som skiljer sig från de 

tidigare generationernas egna märkesvaror för att bli av med sin 

lågprisprofil, och visa att de är likvärdiga de marknadsledande 

produkterna. Då EMV har visat sig vara framgångsrikt på den brittiska 

marknaden så kan det vara en bra utgångspunkt för att identifiera 

framgångsfaktorer. 

 

Syfte:  Syftet med denna studie är att med hjälp av företaget Tesco på den 

brittiska marknaden identifiera framgångsfaktorer som kan tillämpas på 

den svenska marknaden för den fjärde generationens egna märkesvaror. 

Ett underliggande syfte är att undersöka om Garant kan anses vara en 

fjärde generationens märkesvara och i så fall hur konceptet kan använda 

sig av de framgångsfaktorer identifierade på den brittiska marknaden, för 

att lyckas i Sverige. 

 

Resultat: Vi bekräftar att Garant är en fjärde generationens EMV. Vi har sett att för 

att lyckas med den fjärde generationens egna märkesvaror, behöver man 

bidra med ett mervärde som kunden är beredd att betala ett högre pris för 

och att detaljisterna mer måste utnyttja den starka position de har på den 

svenska marknaden för att förbättra imagen runt EMV och mer specifikt 

för den fjärde generationen.  

Nyckelord:  EMV, detaljhandeln, fjärde generationen, image, Garant 
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1.  Inledning 
 

 

Den svenska dagligvaruhandeln har under senare tid genomgått stora förändringar. Den 

lågkonjunktur som har rått under de senaste två åren har skapat förändringar i trender 

och köpbeteenden hos konsumenten vilket har resulterat i en ökad utmaning för 

handeln. (Handelns utvecklingsråd, 2009) Studier har visat att konsumenter i större 

utsträckning väljer att inhandla detaljistens egna märkesvaror när man inte har samma 

ekonomiska resurser, vilket har gett detaljisterna stora möjligheter att utöka sina 

marknadsandelar. Detta är något som de stora aktörerna på den svenska marknaden har 

tagit till vara på. Då konsumenten idag är mer medveten och involverad i sina inköp än 

tidigare så skapar det en press på företagen i dagligvaruhandeln att kunna erbjuda bra 

kvalitet till bästa pris, men även att kunna ge ett ytterligare värde för kunden. I och med 

att köpbeteendet hos konsumenten har förändrats så har de stora detaljisterna 

vidareutvecklat de egna märkesvarorna i sina sortiment. (Handelns utvecklingsråd, 

2009)  

 

Grundidén med skapandet av egna märkesvaror är att kunna erbjuda prisvärda varor 

genom att företag inom detaljhandeln som stora inköpare och leverantörer kan sänka 

kostnaderna och därmed få ett lägre pris till konsumenten (ICA, 2009). Enligt Kapferer 

(2008) är införandet av egna märkesvaror ett logiskt val för en distributörs tillväxt på en 

konkurrenskraftig marknad. De främsta anledningarna att införa egna märkesvaror i 

sortimentet är att få bättre marginaler, öka förhandlingskraften gentemot producenterna, 

öka antalet innovationer på marknaden samt att öka kundlojaliteten till distributörens 

butiker (Kapferer, 2008).  

 

De tre största svenska detaljisterna ICA, Coop och Axfood erbjuder flera olika typer av 

egna märkesvaror i sina butiker. Axfood har ett strategiskt mål att nå en hög andel egna 

märkesvaror då det är ett viktigt bidrag till lönsamhetsmålet. Axfood har idag den 

största andelen egna märkesvaror i den svenska dagligvaruhandeln, som motsvarar cirka 

21 procent av försäljningen. (Axfood, 2009) 

 



8 
 

Trots att egna märkesvaror har ökat rejält under de senaste åren, är det ingen ny 

företeelse. Egna märkesvaror inom livsmedel kan dateras tillbaka ända till år 1922 då 

ICA lanserade det egna varumärket Luxus kaffe (ICA, 2009). Därefter startade Coop 

införandet av sitt BlåVita sortiment år 1979, som kännetecknades av att allt utom det 

nödvändigaste tagits bort från varornas förpackningar (Coop, 2009). Efter det har 

utvecklingen fortsatt i ökad takt och bara under de senaste åren har antalet 

produktartiklar inom egna märkesvaror ökat markant och konceptet har tagit ännu fler 

marknadsandelar. Sedan år 2004 har andelen egna märkesvaror ökat i de flesta 

varugrupper inom livsmedel i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2009). År 2005 låg 

Sverige nummer fem på listan av tillväxttakten av marknadsandelar egna märkesvaror. 

(Anselmsson et al, 2007) Den totala försäljningen av livsmedel och alkoholfria drycker 

med egna märkesvaror uppgick år 2008 till 18,8 miljarder kronor vilket motsvarar en 

andel på 13 procent av den totala försäljningen i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 

2009). Denna siffra är dock låg vid jämförelse med andra länder i Europa. Redan år 

1999 låg den genomsnittliga andelen egna märkesvaror i Storbritannien på cirka 45 

procent, och andelen är ännu större i kända brittiska butikskedjor som Tesco och 

Sainsbury (Anselmsson et al, 2005/1). Även länder som Belgien, Tyskland, Frankrike 

och Holland uppvisade i slutet på 90-talet siffror kring 20-25 procent marknadsandelar 

för egna märkesvaror (Elsevier Food International, 1999). År 2005 hade denna siffra 

ökat till runt 30-45 procent (Anselmsson & Johansson, 2005/4).  

 

Från att ha varit fullständigt inriktat på att vara ett lågprisalternativ till de traditionella 

varumärkena har egna märkesvaror utvecklats till att idag bestå av ett stort utbud av 

produkter som riktar sig till olika segment. Utvecklingen av de egna märkesvarorna 

under de senaste 30 åren kan ses genom fyra generationer. Medan de första 

generationerna är totalt prisinriktade, handlar tredje generationen om att leva upp till 

samma kvalitet som de marknadsledande varorna men samtidigt kosta mindre 

(Laaksonen & Reynolds, 1994).  

 

De senaste åren har den fjärde generationen av egna varor expanderat. Oftast handlar 

det om produkter som är innovativa och av hög kvalitet, och som inte heller försöker att 

imitera produkter utan om att utveckla sina egna attribut och egenskaper. Den fjärde 

generationen syftar inte till att konkurrera med pris, utan konkurrenskraften ska komma 
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av det extra värde produkten kan tillföra kunden genom sina egenskaper (Anselmsson & 

Johansson, 2005/4). Denna fjärde generation egna märkesvaror är dock ännu inte helt 

etablerad i Sverige. Den är märkbar främst i Storbritannien och USA där egna 

märkesvaror av den senaste generationen i vissa fall till och med har passerat kvaliteten 

av leverantörernas varumärken. (Håkansson, 2000) Sverige har tillsammans med många 

andra europeiska länder hamnat steget efter dessa två länder under utvecklingen av de 

senare generationernas egna märkesvaror (Anselmsson et al., 2005/1). Enligt Hughes 

(1996) inledde brittiska kedjor utvecklingen av fjärde generationens egna märkesvaror 

redan under nittiotalet och har idag en väldigt framgångsrik marknad för egna 

märkesvaror av alla generationer. 

 

Under hösten 2009 lanserade Axfood ett nytt eget varumärke inom dagligvaror på den 

svenska marknaden. Varumärket heter Garant och är bland det första i sitt slag i Sverige 

trots att även ICA och Coop utvecklat nya koncept. Garant kan möjligen anses tillhöra 

den fjärde generationen egna märkesvaror på grund av det mervärdet det ämnar ge sina 

kunder, nämligen lyhördhet. Kundernas åsikter ska ha stor betydelse i utvecklingen av 

nya varor, både när det gäller sortimentet och varornas egenskaper. Kunderna ska 

använda en internetsida dedikerad speciellt till varumärket för att ge sina egna 

synpunkter och betyg. (Axfood, 2009) Det som särskiljer Garant från andra egna 

märkesvaror är alltså att det ämnar bli branschens mest lyhörda varumärke samtidigt 

som det ska ge mer valuta för pengarna, vilket tyder på, som tidigare nämnts, att det 

därför kan vara en egen märkesvara av fjärde generationen. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Studier har inte riktat uppmärksamhet till egna märkesvaror (EMV) förrän nyligen. 

Detta är för att de ledande leverantörernas varumärken (LMV) har ansetts vara de 

”riktiga” märkena, och därför har distributörernas egna märkesvaror kommit i 

skymundan. EMV ansågs endast vara till för priskänsliga konsumenter (Kapferer, 

2008). Idag satsar distributörerna på differentiering och kvalitet, samt på att lansera 

EMV till flera olika segment och till högre priser (Laaksonen & Reynolds, 1994). I 

länder som USA har utvecklingen av EMV nått ett skede då distributörerna i vissa fall 
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använder EMV som en premiumprodukt (Kapferer, 2008). Det är dock inte många 

företag i Sverige idag som har kommit långt inom detta nya koncept av EMV i 

jämförelse med andra länder. Detaljhandelskedjan Axfood är en aktör i den svenska 

dagligvaruhandeln som har inlett en utökning av sitt sortiment genom lanseringen av 

Garant, som vi anser är en fjärde generationens EMV. Även andra stora svenska 

detaljister har infört koncept med attribut av fjärde generationens EMV, dock inom mer 

etablerade områden såsom miljö och hälsa. Vilket innebär att Garants lyhördhetsprofil 

är unik. Detta gör Garant till ett intressant koncept att studera för att se om det verkligen 

är en fjärde generationens EMV och hur konceptet kan komma att utvecklas på den 

svenska marknaden.  

 

Den nya profileringen inom EMV har gjort att distributörer som ämnar införa egna 

märkesvaror av fjärde generationen står inför nya utmaningar för att kunna skapa 

ytterligare värde för kunden. Tidigare studier av bland annat Persson et al. (2005) visar 

att konsumenter är mer villiga att betala ett högre pris för LMV än för EMV och att 

detta mycket beror på att leverantörerna, speciellt de marknadsledande, har lyckats 

bygga starkare varumärken än handlarnas EMV.  Enligt Persson et al. (2005) har det 

mycket att göra med att handlarna inte har skapat något unikt med sina varor och att det 

har hindrat byggandet av positiva associationer till EMV. Ur ett brand management 

perspektiv, måste företagen som ämnar lansera den fjärde generationens EMV skapa en 

ny image som skiljer sig från de tidigare generationernas egna märkesvaror för att bli av 

med sin lågprisprofil, och samtidigt visa att de är likvärdiga de marknadsledande 

produkterna. Genom att rikta ett starkare fokus på varumärket, istället för på priset och 

kvaliteten, kan en ökad förståelse för varför konsumenterna är villiga att betala mer för 

vissa varor fås (Anselmsson et al., 2007). Vidare kan det även vara intressant för de 

svenska detaljisterna att utvecklas från sin roll som anonym distributör till att ta mer 

plats genom en tydligare varumärkesprofilering och image. De egna märkesvarorna blir 

då ett viktigt instrument för att kunna uppnå detta (Anselmsson et al., 2007). 

 

Som tidigare nämnts har den fjärde generationens EMV introducerats, men är ännu inte 

helt etablerat i Sverige, och därför är det logiskt att vända sig till studier gjorda i länder 

där denna typ av EMV har varit framgångsrik. Utvecklingen av sortimenten av egna 

märkesvaror i Storbritannien har under de senaste 25 åren gått från att ha en status av 
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dålig relation till att utmana de traditionella varumärkena genom att vara dem 

likvärdiga. (Burt 2000, Burt & Sparks 2002, Anselmsson et al. 2007) Då alla 

generationer EMV är väletablerade och lyckosamma koncept på den brittiska 

marknaden med företaget Tesco i spetsen, kan en undersökning av studier gjorda på 

denna marknad vara till hjälp för att undersöka hur den svenska detaljhandeln kan gå 

tillväga för att kunna utveckla detta koncept på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att med hjälp av företaget Tesco på den brittiska marknaden 

identifiera framgångsfaktorer som kan tillämpas på den svenska marknaden för den 

fjärde generationens egna märkesvaror.  

 

Ett underliggande syfte är att undersöka om Garant kan anses vara en fjärde 

generationens märkesvara och i så fall hur konceptet kan använda sig av de 

framgångsfaktorer identifierade på den brittiska marknaden, för att lyckas i Sverige. 

 

 

1.4 Frågeställning 
 

För att uppfylla syftet ämnar vi svara på frågan: Vilka faktorer kan hjälpa distributörer 

inom detaljhandeln att lyckas med fjärde generationens egna märkesvaror på den 

svenska marknaden? 

 

Som hjälp till att besvara denna huvudfråga, ställer vi oss följande delfrågor: 

– Vad gör Garant till en fjärde generationens egen märkesvara? 

– Hur har distributören Tesco på den brittiska detaljhandelsmarknaden lyckats med den 

fjärde generationens egna märkesvaror, och vilka framgångsfaktorer kan tillämpas på 

den svenska marknaden? 

– Vilka likheter och skillnader finns det mellan Garant och brittiska Tescos fjärde 

generationens egna märkesvaror? 
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1.5 Genomförande 
 

För att uppfylla vårt syfte ämnar vi att studera EMV på den brittiska marknaden för att 

se vilka framgångsfaktorer som finns och om de går att applicera på fjärde 

generationens EMV i Sverige. Detta ska vi göra med hjälp av teorier inom brand 

management om hur man bygger ett starkt varumärke. Vidare avser vi studera Garant 

utifrån EMV- modeller som kan hjälpa oss identifiera vilken generation det egna 

varumärket tillhör. 

 

Med våra resultat ämnar vi även att bidra med rekommendationer för förbättring av 

varumärkesprofileringen inom fjärde generationens egna märkesvaror. Då fjärde 

generationens egna märkesvaror inom detaljhandeln i Sverige fortfarande är ett 

outforskat område anser vi att denna studie kan bidra till större förståelse och utveckling 

av konceptet både för företag och för forskning inom ämnet. Vi ska även bidra med 

förslag för vidare forskning inom ämnet.  

 

1.6 Definitioner 
 

Egna märkesvaror är varumärken som ägs av detaljisten istället för av en tillverkare. 

Varorna går direkt från produktion till butikerna utan mellanled bestående av grossister 

och leverantörer. Möjligheten att förkorta produktionskedjan gör att detaljisterna kan 

reducera kostnaderna markant vilket i sin tur innebär att de kan erbjuda kunden varor till 

ett lägre pris. Motsvarigheten till EMV är LMV vilket står för tillverkarnas eller 

leverantörernas märkesvaror (Anselmsson & Johansson, 2005/4). LMV syftar till de 

traditionella varor som säljs i detaljistens butik men inte tillhör detaljistens egna 

sortiment. Dessa varor passerar oftast flera steg inom produktionskedjan innan den når 

butiken. 

 

Det brukar förekomma många olika benämningar på egna märkesvaror, bland annat 

distributörsmärken, egna märkesvaror, private label, private brand etc. Vi väljer att i 

fortsättningen använda benämningen egna märkesvaror och förkortningen EMV. Detta 

för att ha ett samlingsnamn för att undvika att gå in på detalj gällande skillnaderna 
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mellan varje namn, och även för att undvika förvirring med de olika benämningarna. På 

samma sätt använder vi även förkortningen LMV för leverantörernas eller tillverkarnas 

märkesvaror.   

 

Vidare har även benämningarna kund och konsument olika innebörd. Vi har dock valt 

att använda dessa ord synonymt genom uppsatsen, då vi inte ämnar gå inte på detalj när 

det gäller individens roll i detaljhandeln.   

 

1.7 Avgränsningar 
 

Uppsatsen ska undersöka fenomenet som brukar kallas den fjärde generationens egna 

märkesvaror, och varumärkesimagen vid skapandet och etableringen av denna typ av 

varor. Fokus kommer att ligga på detaljhandeln och mer ingående beröra livsmedel. 

Uppsatsens huvudsakliga undersökningsområde har geografiskt begränsats till Sverige, 

där vi har undersökt Garant, och England, där vi har undersökt Tesco.  

 

Uppsatsen bygger på empiri gällande den brittiska marknaden och främst Tesco. En 

intervju med projektchefen för Axfoods nya märke Garant har också bidragit till det 

empiriska avsnittet. Då vi har valt att lägga fokus på Garant, kan uppsatsen inte 

representera samtliga distributörer i Sverige.  

 

Inom den teoretiska referensramen kommer vi att avgränsa oss till forskningsområdet 

Brand Management då vi bedömer detta vara det mest lämpliga området för vår studie. 

Teorier om hur varumärken bäst byggs upp och underhålls för att skapa 

konkurrensfördelar har hämtats från Keller (2008) och Kapferer (2008) och ligger till 

grund för vår studie och kommer att leda oss till ett resultat.   
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2. Metod 
 

 

I detta kapitel behandlas metoden som har utformat uppsatsen. Här presenterar och 

motiverar vi vårt metodmässiga tillvägagångssätt från problemformuleringen till 

slutsatsens svar samt de vetenskapliga perspektiv vi har utgått ifrån. Vi förklarar 

metoden kring den utförda empiriska studien och motiverar och kritiserar dess 

genomförande och utfall. 

  

2.1 Övergripande tillvägagångssätt 

2.1.1 Ämne och perspektivval 
 

Åtskilliga tidigare studier behandlar egna märkesvaror inom livsmedelsindustrin, men 

få undersökningar har kombinerat den fjärde generationen egna märkesvarors uppkomst 

i Sverige med dess varumärkesmanagement. Vår avsikt är att undersöka och skapa en 

förståelse för hur den nya generationens egna varumärken ska hanteras för att kunna 

lyckas på lång sikt. Vi ämnar undersöka den brittiska marknaden där samtliga 

generationer av egna märkesvaror har verkat framgångsrikt under en längre tid. Vi har 

vidare valt att fokusera på livsmedelsindustrin där den fjärde generationens egna 

märkesvaror nyligen introducerats i Sverige. 

 

Perspektiv är den bestämda utgångspunkt som vi väljer att betrakta verkligheten utifrån. 

I utredningen utgår vi från hur distributörerna kan hantera varumärksimagen av sina 

egna märkesvaror utifrån existerande förutsättningar, vårt perspektivval är alltså 

distributörernas syn. Vi anser att företagsperspektivet är intressant och mest relevant för 

vår frågeställning. För att undersöka hanteringen av varumärken bakom distributörernas 

egna varor är det ett naturligt val att utgå från distributörernas synvinkel.  
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2.1.2 Vetenskapssyn 
 

Man brukar tala om två vetenskapliga huvudinriktningar, positivismen och hermeneutik. 

Dessa två inriktningar kan ses som varandras motsatser (Thurén, 2006).  

 

Syftet i positivismen är att sträva efter absolut kunskap. Kärnan av säker kunskap får 

man av att rensa bort allt som man har trott sig veta, men som man egentligen inte vet. 

När man sedan har en så säker kunskap som möjligt som grund, kan man sedan bygga 

upp vetenskapen. Positivismen hävdar att det är bättre att ha en liten kärna av fast 

kunskap, än mängder av löst tyckande och spekulationer. Kunskap är antingen empirisk, 

alltså bygger på iakttagelser med hjälp av sinnena, eller logisk. (Thurén, 2006) 

 

Hermeneutisk syftar till humanistiska tolkningsmetoder. Synsättet går ut på att förstå 

och inte bara att begripa intellektuellt, detta är varför den radikalt skiljer sig från 

positivismen. Hermeneutik utgår från ytterligare en källa av kunskap utöver de fem 

sinnenas iakttagelser och den logiska analysen, nämligen igenkännandet eller empatin. 

Hermeneutisk tolkning är viktig när det handlar om att förstå människor, människors 

handlingar och resultaten av deras handlingar. Thurén (2006) menar dock att tolkning är 

en osäker aktivitet, eftersom det påverkas av tolkarens egna värderingar, tolkarens 

förståelse och kontext. Dessa faktorer påverkar även positivistiska undersökningar, men 

dem spelar en större roll vis hermeneutiska tolkningar. (Thurén 2006) 

 

I denna uppsats ämnar vi tolka och förstå framgångsfaktorerna bakom den fjärde 

generationens egna märkesvaror. Vårt uppsatsarbete baserar sig därmed i grunden på 

den hermeneutiska inriktningen då den har som strävan att förstå ett fenomen snarare än 

att förklara det, och grundar sig huvudsakligen på kvalitativ metod. Våra egna tankesätt 

och uppfattningar som funnits redan innan uppsatsens start varit till hjälp under 

utformningen av uppsatsen. Uppfattningar gällande egna märkesvaror som vi har genom 

att själva vara konsumenter, har naturligtvis influerat hur vi ser på både egna 

märkesvaror och detaljhandeln. Som Thurén (2006) nämnde, är det vid tolkningen av 
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resultat, svårt att bortse från tolkarens egna värderingar. Därför är det viktigt att ha i 

åtanke under uppsatsens framskridande att tolkningen har påverkats av författarnas egna 

tankesätt. 

 

2.1.3 Val av metod 
 

Det finns tre alternativa sätt som forskaren kan arbeta med för att relatera teori och 

empiri, dessa är induktion, deduktion och abduktion, se figur 1.  

 

            Deduktion          Induktion          Abduktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Relation mellan teori och verklighet illustrerad av några centrala begrepp. 

Källa: Patel & Davidson, 2003 

 

Att arbeta deduktivt syftar till att man har teori som man vill pröva, bekräfta eller avvisa 

på vissa data. Denna ansats går från teori till empiri. Det deduktiva arbetssättet 

karakteriseras av att forskaren ifrån allmänna principer och befintliga teorier drar 

slutsatsen om enskilda företeelser. Ur befintliga teorier härleds hypoteser som sedan 

prövas i det aktuella fallet. Patel & Davidson (2003) menar att objektiviteten i 

forskningen kan stärkas genom just att utgångspunkten tas i förekommande teorier, och 

processen påverkas då i mindre grad av forskarens egna uppfattningar. Dock finns det 

en risk att teorin som forskningen utgår ifrån inte påverkar forskningen så att nya 

intressanta upptäckter kan göras. (Patel & Davidson, 2003) 

 

Teori Teori Teori 2 Teori 1 

Verklighet 

Från teori dras 

slutsatser om 

enskilda fall 

Från enskilda fall 

formuleras teori 

Teorin testas 

på nya fall 

Nya teorier 

utvecklas 
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Arbetar man däremot utifrån en induktiv metod, går forskningsansatsen från empiri till 

teori. Forskaren kan studera forskningsobjektet utan att först ha förenat undersökningen 

med en tidigare etablerad teori. Utifrån den insamlade informationen formulerar 

forskaren sedan själv en teori. Risken vid ett induktivt arbetssätt är att forskaren inte vet 

något om teoriernas räckvidd och generalitet, då den baseras på empiri som är typiskt 

för just denna specifika situation, tid eller grupp av människor. (Patel & Davidson, 

2003) Emellertid betyder det inte att man arbetar helt förutsättningslöst då man arbetar 

induktivt och inte baserar arbetet på en tidigare teori. Patel & Davidson (2003) menar 

att forskaren har egna idéer och föreställningar som kommer att påverka de teorier som 

framställs.  

 

Det tredje sättet att relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete är abduktion, och ses 

som en kombination av induktion och deduktion. Det första steget kännetecknas av 

induktion, då man utifrån ett enskilt fall formulerar ett hypotetiskt mönster som 

förklarar fallet (se figur 1). I nästa steg prövar forskaren den nya teorin på andra fall, 

vilket kännetecknas av ett deduktivt arbetssätt, och här kan den ursprungliga teorin 

utvecklas för att bli mer generell. Fördelen med att arbeta abduktivt framför deduktivt 

eller induktivt är att forskaren inte låses fast vid en teori i lika hög grad. Dock finns det 

även risker med att arbeta abduktivt. Patel & Davidson (2003) menar att alla forskare är 

påverkade av egna erfarenheter och tidigare forskning och därför startar ingen 

undersökning förutsättningslöst. Risken i abduktivt arbetssätt ligger i att forskaren 

omedvetet väljer objekt för studien utifrån sina tidigare erfarenheter och formulerar en 

teori som utesluter andra alternativa tolkningar. Om forskaren inte har förståelse för 

detta finns det risk för att teorin verifieras i den deduktiva delen av abduktionen. (Patel 

& Davidson 2003) 

 

I denna uppsats finns drag av både induktion och deduktion. Huvuddelen av vårt 

arbetssätt under utformandet av uppsatsen kan ses som induktivt. Vi har från början haft 

ett forskningsobjekt som legat i vårt intresse att undersöka, och har vår utgångspunkt i 

hur verkligheten ser ut. Vi har låtit det empiriska materialet forma uppsatsens innehåll 

samtidigt som vi använt oss av teori för att analysera och beskriva det. Att vi har valt ut 

olika teorier att applicera på denna verklighet, kan emellertid ses som ett deduktivt 

angreppssätt. Vi ser dock merparten av angreppssättet som induktivt, då vi har till syfte 
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tydliggöra metoder för hur egna varumärken ska hanteras. Risken vid ett induktivt 

arbetssätt gällande räckvidd och generalitet har hafts i åtanke, och diskuteras i detalj 

under rubriken Trovärdighet.  

2.1.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 

Metoder för att samla in information brukar beskrivas som antingen kvalitativa eller 

kvantitativa. Båda metoderna ämnar ge en ökad förståelse för undersökningsområdet. 

(Bell, 2000) Kvantitativa metoder handlar om att samla in information och omvandla 

denna till siffror som forskarna sedan kan analysera statistiskt. Man använder 

vetenskapliga tekniker som kan ge kvantifierbara och om möjligt även generaliserbara 

slutsatser. Kvalitativt perspektiv handlar om att ta reda på hur människor uppfattar sin 

värld. Denna metod är främst forskarnas tolkning av information som sedan analyseras. 

(Bell, 2000) Ambitionen i den kvalitativa metoden är enligt Patel & Davidson (2003) att 

upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden och att beskriva 

uppfattningar eller kulturer.  

 

Utifrån detta kan den här uppsatsen klassificeras som att vara av kvalitativ karaktär, 

eftersom vi inte har som avsikt att göra en statistisk analys eller att få kvantifierbara 

slutsatser. Vi vill däremot genom olika modeller belysa samband och upptäckter inom 

undersökningsområdet. Uppsatsen har en beskrivande karaktär och anses därmed vara 

en kvalitativ forskningsmetod. Vi ämnar upptäcka företeelser när det gäller 

varumärkesbyggandet inom fjärde generationens egna märkesvaror och platsar alltså in i 

vad Patel & Davidson (2003) ovan beskriver vara en kvalitativ metod. Dock menar Bell 

(2000) att genom att klassificera en metod som antingen kvalitativ eller kvantitativt, 

innebär det inte att man som forskare inte får avvika från de tillvägagångssätt som 

vanligen förenas med just den metoden. Varje perspektiv har sina styrkor och svagheter, 

och passar i olika kontexter. (Bell, 2000) 

 

2.2 Litteraturstudie 

2.2.1 Teori och modellval 
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För att skapa ett teoretiskt ramverk för uppsatsens frågeställning och syfte, har vi valt att 

använda oss av aktuell och relevant litteratur inom EMV såväl som inom Brand 

Management. Teorierna som presenteras i nästa kapitel är därför är ytterst relevanta för 

att förstå EMV såväl som varumärkesbyggande. Den teoretiska referensramen ska sedan 

fundera som verktyg för att möjliggöra att frågeställningen besvaras.  

 

Inom brand management finns åtagliga teorier inom olika områden, vi har dock valt att 

använda oss av teorier som beskriver hur man bygger ett varumärke, presenterade av 

Keller och Kapferer. Keller och Kapferer är båda framstående forskare inom brand 

management, varför detta känns som ett naturligt val. Vi har använt oss av Kellers 

Customer Based Brand Equity modell, som beskriver hur man bygger ett varumärke, 

och Kapferers varumärkesidentitetsprisma. 

 

För att ge läsaren en förståelse för hur de fyra generationernas EMV har utvecklats över 

tiden, och deras olika karaktärsdrag, har vi använt oss av en modell gjord av Laaksonen 

& Reynolds. Laaksonen & Reynolds är välrefererade författare när det handlar om 

utvecklingen av egna märkesvaror och deras modell har därför varit en central grund i 

vår uppsats.  

 

Vi har även använt oss av en forskningsrapport från Handelns Utredningsinstitut, där vi 

har hämtat information om hur man kan identifiera en typisk EMV kund. Detta anser vi 

vara en viktig del att undersöka, då kunden är betydelsefull i skapandet av en image.  

 

2.2.2 Källkritik 
 

Tillförlitlighet är ett viktigt kriterium för uppsatsen. I syfte att uppnå bästa möjliga 

kvalitet och för att försäkra uppsatsens tillförlitlighet, har vi vid 

informationsinsamlingen kritiskt granskat samtliga källor. Litteraturen som har använts 

anses vara tillförlitliga källor tack vare författarnas tidigare referenser inom sina 

områden. Tidigare forskning som används i uppsatsen har hämtats från internationella 

tidskriftsdatabaser som vi har fått tillgång till genom Linköpings Universitetsbibliotek. 

Tillförlitligheten i dessa studier och tidskrifter anses vara hög eftersom de granskas 
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innan publikation på de internationellt erkända databaserna. Vi har även hämtat 

information från forskningsrapporter gjorda av handelsinstitutet, vilket förstärker 

tillförlitligheten ytterligare. 

Originalkällorna i vår teoretiska del är på engelska och därför har vi behövt översätta 

teorier och modeller till svenska för att använda dem i uppsatsen. Vi har varit tvungna 

att göra vissa antaganden i vår tolkning när vi har översatt från ett språk till ett annat, vi 

anser dock att vi har goda kunskaper i engelska samt att vi har använt godkända 

ordböcker för att hitta så korrekta översättningar som möjligt. 

 

2.3 Empiriska studier om Storbritannien 
 

För att göra en jämförelse möjlig mellan den svenska och den brittiska marknaden för 

egna märkesvaror, består en del av det empiriska materialet av studier gjorda om 

utvecklingen av EMV på den brittiska marknaden samt om det brittiska 

detaljhandelsbolaget Tesco. Antagandet är ofta att egna märkesvaror i ett land och 

kontext är samma som egna märkesvaror i ett annat land. I verkligheten kan 

sammansättningen av sortimenten av egna märkesvaror, marknadsföringspositionen av 

dessa produkter samt ursprunget och utvecklingen av dessa skilja sig åt beroende på 

land och kontext. Att inse att dessa skillnader länder emellan kan förekomma är därmed 

viktigt vid utförandet av en akademisk uppsats (Burt, 2000). Vid vår jämförelse mellan 

Storbritannien och Sverige har vi därför haft i åtanke att land- och kulturspecifika 

skillnader finns, och inte låtit dessa skillnader påverka våra resultat. Därför anser vi att 

en jämförelse har varit fullt möjlig och applicerbar på den svenska marknaden. 

 

Studier har hämtats från tre olika källor. Vi har använt oss av studier gjorda av Steve 

Burt när det gäller utvecklingen av EMV i Storbritannien, och gällande Tescos 

framgång på den brittiska marknaden, har tidigare studier hämtats från Corolios 

Research. Vid båda områdena har även studier av Nirmalya Kumar och Jan-Benedict 

Steenkamp varit till hjälp. Alla dessa källor presenteras närmare nedan.  

 

För att undersöka utvecklingen av EMV på den brittiska marknaden har vi mestadels 

använt oss av studier gjorda av Steve Burt. Steve Burt har arbetat på Stirling University 



21 
 

i Storbritannien sedan 1984, och blev utsedd professor i marknadsföring inom 

detaljhandeln 1998. Hans huvudsakliga forskningsområde är inom internationell 

detaljhandel och distributörers varumärken. Steve Burts verk har publicerats i ledande 

skrifter i Storbritannien såsom British Journal of Management och International Review 

of Retail. Burt är även besökande professor vid Ekonomiska Institutet vid Lunds 

Universitet i Sverige. (Stirling University, 2009) Med tanke på Burts position som 

professor och forskare inom detaljhandeln, anser vi att hans studier har stor 

tillförlitlighet. Burt har gjort åtagliga studier inom ämnet, vilka har utgetts vid de mest 

väsentliga publikationerna i Storbritannien.  

 

Nirmalya Kumar och Jan-Benedict Steenkamp har skrivit boken Private Label Strategy 

för Harvard Business School Press. Kumar är bland annat professor i marknadsföring 

och Director of Centre for Marketing vid London Business School (London Business 

School, 2010). Steenkamp är professor i marknadsföring vid UNC Kenan-Flagler 

Business School och forskar inom marknadsföring; varumärkesstrategier och egna 

märkesvaror. Steenkamp har även tidigare varit journalist för International Journal of 

Research in Marketing. (UNC Kenan-Flagler, 2010) Vi anser att Kumar och 

Steenkamps verk, tack vara deras positioner och tidigare erfarenheter, är en trovärdig 

och relevant källa för vår uppsats.  

  

Beträffande det brittiska bolaget Tesco och dess framgång när det gäller EMV, har vi 

använt oss av studier utförda av Coriolis Research Ltd. Coriolis Research är en 

strategisk marknadsundersökningsfirma grundad 1997 i Nya Zeeland. Coriolis utför 

främst studier inom livsmedel och förbrukningsvaror, från producenter till distributörer. 

Studierna vi har använt oss av är Towards Retail Label Success (utförd i februari 2002) 

och Tesco: a Case Study in Supermarket Excellence (utförd i juli 2004). Forskaren 

bakom båda studierna är Tim Morris, en av grundarna till Corolis Research. Tim Morris 

har en examen inom Agricultural Economics, med en specialisering i Food Industry 

Management, från Cornell University i New York. Han har tidigare arbetat inom ett 

antal olika internationella distributörer och producenter såsom Nestlé, Woolworths och 

Kraft/General Foods (Coriolis, 2009). Coriolis Researchs position som 

marknadsundersökningsfirma inom just detaljhandeln ger de använda studierna 

tillförlitlighet när det gäller ämnet i denna uppsats.  
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Den empiriska delen om Storbritannien kan anses vara knapp i storleken. Vi har dock 

gjort djupa efterforskningar som alla har resulterat i liknande data, vilket ger ett djup i 

de resultat som vi presenterar.  

 

2.4 Empirisk studie om Garant 
 

För att få insikt i varumärkesbyggandet hos Garant, består en del av uppsatsen av 

primärdata från en utförd kvalitativ intervju hos Axfood. Informationen som denna har 

tillfört har underlättat för oss att besvara syftet och frågeställningarna i uppsatsen. 

Intervjun med projektledaren för Garant ska i uppsatsen fungera som hjälp till att 

undersöka om Garant är en fjärde generationens egen märkesvara.  

 

2.4.1 Val av studie 
 

Att vi utfört en intervju hos Axfood beror på att Garant tillför något nytt i utvecklingen 

av egna märkesvaror. Flera andra studieobjekt som också har utvecklat sina EMV, som 

t.ex. ICA och Coop, hade varit ett alternativ. Vi anser dock att Garant har kommit 

närmast det som anses vara en fjärde generationens egen märkesvara med tanke på 

lyhördheten som är något unikt som andra distributörer i dagsläget inte erbjuder.  

 

Att utföra fler intervjuer med andra detaljhandlare i Sverige har varit ett alternativ. 

Eftersom utvecklingen av den senaste generationen av EMV i Sverige är i ett initialt 

skede, så anser vi dock att Garant är tillräckligt som studieobjekt. Med tanke på 

uppsatsens syfte att studera vilka framgångsfaktorer gällande EMV på den brittiska 

marknaden som kan appliceras på den svenska, så skulle inte studier av fler företag på 

den svenska marknaden tillföra något ytterligare för att uppfylla detta. Undersökningen 

av Garant ska endast fungera som en referens för att studera egenskaperna hos fjärde 

generationens EMV.   

 

Vi har valt att utföra en personlig intervju med projektchefen för Garant, Johan 

Neumann. Vi har fört en djupare dialog, som syftar till att intervjua ett fåtal personer 
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kring vissa givna punkter eller teman (Svenning, 2003). Andra metoder för insamling av 

primärdata som till exempel enkätstudier eller observationer har valts bort. Enkätstudier 

har valts bort eftersom vi ämnar undersöka just Axfood och anser att personlig intervju 

ger en djupare insikt i befintliga metoder jämfört med vad en enkätstudie skulle ge med 

tanke på uppsatsens ämne. En intervju har, framför andra alternativa tillvägagångssätt, 

fördelen med att ge oss aktuell information direkt från företaget. Då fjärde 

generationens egna märkesvaror fortfarande är ett relativt nytt begrepp i Sverige, hjälper 

en direkt intervju oss därmed att på bästa sätt att ge svar på de frågor som uppsatsen 

ämnar besvara. Att enbart undersöka andra genomförda studier anses otillräckligt då 

metoden inte skulle ge oss den informationen vi behöver angående den senaste tidens 

nya egna märkesvaror. 

 

2.4.2 Utförande av intervju 
 

Intervjun har genomförts under november 2009 med Johan Neumann, som främst är 

affärsområdeschef för torrvaror men även är projektledare för Garant. Som tidigare 

nämnts är detta en kvalitativ intervjuforskning. Det är därmed viktigt, enligt Dalen 

(2007) att se över sitt val av informant speciellt vid en kvalitativ metod. Frågor man bör 

ställa sig är vem ska intervjuas, hur många ska intervjuas och enligt vilka kriterier ska 

de väljas ut. (Dalen, 2007) Johan Neumann har valts ut som respondent eftersom vi 

betraktar honom som en nyckelperson i ämnet i fråga, då han har stor insikt i 

varumärket och dess strategier. 

 

Intervjun har haft som syfte att ge oss insikt i Garants varumärkesutveckling. Från 

början var avsikten att göra en personlig intervju på plats, men på grund geografiska 

begränsningar har det inte varit genomförbart. Ett annat alternativ har varit en intervju 

över telefon, som hade gett oss fördelen att höra nyanser i intervjupersonens röst när 

han ger sitt svar. Enligt önskan från respondenten har dock frågorna förts per e-mail. 

Fördelen med denna metod är att det inte är lika tidskrävande som övriga intervjusätt 

(Bell, 2000). En nackdel är att skriftliga oklarheter kan uppstå, så därför måste 

språkbruket vara särskilt tydligt när intervjun förs skriftligen (Bell, 2000). 

Missförståelse kan ske både hos respondenten då denna läser och svarar på frågorna, 
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och hos den som ska tolka de skriftliga svaren. Vi har varit noga när vi utformat 

frågorna så att så få otydligheter som möjligt ska uppkomma.  

 

En annan nackdel med metoden är saknaden av att kunna tolka t.ex. kroppsspråk och 

tonfall när respondenten ger sitt svar. Hur en respons ges vid personlig intervju på plats 

kan ge svar som en skriftlig enkät inte avslöjar. (Bell, 2000) Trots att frågorna förts på 

e-mail har vi haft en öppen dialog med intervjupersonen i syfte att eliminera eventuella 

otydligheter och för att kunna ställa följdfrågor vid behov. Vid de första svaren uppkom 

nya intressanta frågor och därför har följdfrågor ställts vid ett tillfälle. Dessa 

framställdes på samma sätt som de initiala frågorna, men refererade tillbaka till svaren 

respondenten hade gett vid det första tillfället. Tack vare denna öppna dialog som vi har 

haft, anser vi att intervjusättet har varit tillfredställande.  

 

Vidare finns det alltid en risk att man får en viss skevhet i resultaten (Bell, 2000). Det 

kan uppstå genom att intervjupersonen medvetet eller omedvetet behandlar ämnet i 

fråga subjektivt. För vår del är ämnet ett varumärke som respondenten själv jobbar med 

och därmed är det naturligt att denne talar för varumärkets fördel. Detta faktum är 

därför viktigt att ha i åtanke under uppsatsens gång.  

 

När man samlar in information genom att arbeta med frågor är det, enligt Patel & 

Davidson (2003), viktigt att tänka på dels hur mycket ansvar som lämnas till 

intervjuaren när det gäller frågornas utformning och ordning, alltså graden av 

standardisering, och dels i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att 

tolka fritt, graden av strukturering. I vår undersökning har vi helt anpassat våra frågor 

till den specifika respondenten och anser därmed att de har en låg grad av 

standardisering. När det kommer till graden av strukturering, har vi gett respondenten 

stort svarsutrymme dels genom att inte använda oss av förvalda svarsalternativ och dels 

genom att formulera frågorna på det sättet att respondenten får tolka fritt. Graden av 

strukturering är därmed låg. 
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2.4.3 Utformning av frågor 
 

Frågorna som har ställts under intervjun handlar om skapandet av det nya märket 

Garant, och finns som bilaga i slutet av uppsatsen (bilaga 1). Frågeformuläret är 

uppdelat i två delar; första delen berör EMV generellt över de fyra generationerna och 

den andra delen är inriktad mer specifikt på konceptet bakom Garant. 

  

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper hos något 

specifikt fenomen. Det innebär att man i förväg inte kan formulera svarsalternativ för 

respondenten, eller avgöra vad som är det rätta svaret på en fråga (Patel & Davidson, 

2003). Eftersom vår intervju är av denna karaktär är det naturligt att vi använder oss av 

öppna svarsalternativ där respondenten själv får utveckla sina svar på eget sätt. Denna 

metod ger även utrymme för fortsatt diskussion inom det specifika ämnet.  

 

Det finns vissa viktiga kriterier att följa när man utarbetar frågor. (Dalen, 2007) Dessa 

har vi haft i åtanke för att skapa frågor som är klara och otvetydiga, inte är ledande och 

inte innehåller känsliga ämnen som informanten kan vägra uttala sig om. Vidare är det, 

enligt Dalen (2007), viktigt att tänka på om frågorna kräver en speciell kunskap eller 

information som informanten kanske inte har. För att försäkra oss om att respondenten 

har samma syn på de fyra generationerna egna märkesvaror bifogades därför en 

definition av de olika stegen med frågeformuläret. Dalen (2007) påpekar även att ett bra 

sätt att få fram åsikter och synpunkter är att hänvisa till konkreta forskningsstudier och 

be informanten att uttala sig om det. En av frågorna i vår intervju är utformad på detta 

sätt.  

 

Vid en kvalitativ intervjustudie är det viktigt att använda sig av en eller flera 

provintervjuer för att få användbara reaktioner om hur frågorna har utformats (Dalen, 

2007). Frågeformuläret har därför först testats på en annan person inom Axfood innan 

det skickades till vår respondent. Denna testperson har, liksom respondenten, insikt i 

detaljhandeln och anses därför ha varit till stor hjälp i utformningen av tydliga frågor. 
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2.4.4 Bearbetning av resultat 
 

Enligt Patel & Davidson (2003) finns det ingen bestämd metod för hur man går tillväga 

vid kvalitativ bearbetning av resultat. Inom forskningen är det därför vanligt att forskare 

utformar sina egna varianter och tolkningar av kvalitativ metod. För vår del har 

behandlingen av resultatet inte varit så omfattande. Vi har efter intervjun kategoriserat 

respondentens svar, för att på så sätt kunna jämföra dem med den teoretiska 

referensramen och för att kunna dra våra slutsatser.  

 

 

2.5 Metoddiskussion 

2.5.1 Trovärdighet 
 

I kvantitativa uppsatsen brukar man tala om reliabilitet och validitet (Bell, 2000). 

Eftersom denna uppsats är av kvalitativ karaktär, har vi valt att istället använda 

begreppet trovärdighet. Trovärdighet kan delas upp i fyra olika delkriterier, som 

motsvarar kriterierna i en kvantitativ forskning. Dessa är; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och objektivitet. (Bryman & Bell, 2003) 

 

Tillförlitlighet 
 

Tillförlitlighet motsvarar intern validitet och syftar till att säkerställa att forskningen 

genomförts enligt de regler som finns så att resultaten blir trovärdiga (Bryman & Bell, 

2003).  

 

Validiteten i den genomförda intervjun anses vara stor då respondenten, som 

projektledare för Garant, är ytterst insatt i det egna varumärkets strategi och därmed 

kunnat ge oss relevanta svar av den verklighet vi ämnar undersöka. Intervjumetoden har 

gett respondenten möjlighet att reflektera över sitt svar vilket ökar tillförlitligheten av 

resultatet. Vi anser att risken för att intervjufrågorna skulle vara ledande inte är stor, 
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eftersom vi formulerat frågorna så objektivt som möjligt och inte tillhandahållit 

svarsalternativ som kan anses vara ledande. Svaren kan dock inte ses som helt objektiva 

då den intervjuade som projektledare förespråkar Garant, och därmed anses yttra sig till 

märkets fördel. Detta ska man ha i åtanke vid läsning av uppsatsen.  

 

När det gäller informationen om den brittiska marknaden och Tesco, har dessa data, 

som tidigare nämnts, delvis hämtats från välkända författare. Dessa källor är 

publicerade i ansedda internationella tidskrifter, och därmed kan tillförlitligheten i 

informationen försäkras. Delvis finns även data från en känd 

marknadsundersökningsfirma, vilket också visar på tillförlitlighet. Det gäller dock att ha 

i åtanke att vi har översatt informationen från dessa källor från engelska till svenska, 

varvid språkmissförstånd kan uppstå. Vi har dock gjort vårt yttersta för att 

översättningarna ska vara korrekta så att tillförlitligheten kan styrkas.  

 

Överförbarhet 
 

Överförbarhet motsvarar extern validitet, och syftar till om de framtagna resultaten kan 

appliceras i andra kontexter, situationer eller tidsperioder (Bryman & Bell, 2003). En 

intervju med projektchefen för Garant valdes som undersökningsmetod för den svenska 

marknaden eftersom vi anser att det är den mest effektiva alternativet med tanke på den 

frågeställning som uppsatsen ämnar besvara, samt de resurser som har funnits till 

förfogande. Uppsatsen är fokuserad på Axfood och dess varumärke Garant, och ger 

därför inte en bild av hur samtliga detaljhandlare i Sverige agerar kring sina egna 

märkesvaror. Resultaten är dock ämnade att kunna appliceras på andra kontexter, 

situationer och tidsperioder. Med tanke på att detaljhandeln och förbrukningsvaror 

skiljer sig från hur andra varor hanteras är det oklart om denna studie går att applicera 

på andra typer av industrier. Den har dock stor tillämplighet på samtliga distributörer 

inom detaljhandelsektorn då det är en mogen marknad där alla har samma typ av 

utveckling framför sig. Detaljhandeln är i konstant förändring vilket gör denna studie 

högt aktuell för vad som händer på marknaden just nu, men kan eventuellt tillämpas på 

liknande utvecklingar i framtiden. Resultaten i denna studie kan alltså tillämpas på 
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distributörer på den svenska marknaden med liknande storlek och kontext, som vill 

införa fjärde generationens EMV.  

 

Pålitlighet 
 

Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet och syftar till att se om resultaten skulle bli 

desamma om studien skulle utföras igen (Bryman & Bell, 2003). Det är fullt möjligt att 

resultaten av denna studie hade blivit annorlunda om vi hade utfört den i ett tidigare 

eller senare skede av utvecklingen av fjärde generationens egna märkesvaror i Sverige, 

då förutsättningarna för distributörerna hade sett annorlunda ut. Detta hade även varit 

fallet om intervjun hade utförts med en representant från ett annat detaljistvarumärke, 

som har andra uttalade strategier om hur dess varumärke ska hanteras. Resultaten hade 

dock troligtvis blivit desamma om inga omständigheter har förändrats, med eventuellt 

små avvikelser när det gäller intervjusvaren eftersom svarsfältet har varit av öppen 

karaktär. Vi tror dock inte att vikten av dessa avvikelser hade varit av stor effekt då det 

essentiella i svaren troligtvis hade varit detsamma.  

 

Objektivitet 
 

Objektivitet syftar till vilken utsträckning det finns möjlighet att styrka och bekräfta 

resultaten (Bryman & Bell, 2003). Bryman & Bell (2003) menar att det inte går att få en 

fullständig objektivitet i samhällsforskning, men att författaren ska göra sitt bästa för att 

säkerställa objektiviteten i uppsatsen. Vi har under utformandet gjort vårt bästa för att 

inte låta personliga värderingar påverka utförandet eller resultaten. Att vi inte har några 

personliga intressen i hur resultaten utformas, stärks objektiviteten ytterligare.  
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3. Teoretisk Referensram 
 

 

I detta avsnitt presenterar vi de teorier vi har valt att applicera på vår empiri. Dessa 

har valts utifrån vårt syfte och vi finner dem lämpliga och relevanta för att besvara vår 

frågeställning. Vi börjar med en introduktion till EMV och de olika generationernas 

utveckling. Därefter följer en genomgång av teorierna om varumärkesbyggande vilket 

inleds med en definition av konceptet varumärke. Vidare beskrivs även forskning inom 

konsumentbeteende relaterat till EMV. 

 

3.1 Olika typer av egna märkesvaror 
 

Kapferer (2008) urskiljer fyra möjliga typer av EMV. Han kombinerar märkesvaror som 

bär kedjans varumärke och varor som har ett eget märke, med varor som har till syfte att 

imitera ledande varumärken och varor som inte har det. Detta ger oss fyra möjliga 

kombinationer av EMV:  

 

1. Butikens varumärke - ej imitation  

2. Butikens varumärke - imitation  

3. Eget varumärke – imitation 

4. Eget varumärke – ej imitation  

 

Det första är ett varumärke som bär kedjans namn, och därmed kan påverka dess rykte, 

och som inte har för avsikt att imitera ledande märkesvaror. Enligt Kapferer beter sig 

detta EMV som vilket annat varumärke som helst p.g.a. rykte, differentiering och 

kvalitet. Den andra kombinationen är varor med kedjans namn men som har för avsikt 

att imitera ledande märken. Kapferer (2008) menar att detta är den vanligaste typen av 

EMV i detaljhandeln. Det tredje är ett varumärke som bär ett eget namn och samtidigt 

har som avsikt att imitera de ledande varumärkena, för att skapa förvirring när det gäller 

namn och paketering. Slutligen finns det även varor med ett eget varumärkesnamn men 
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som inte har som avsikt att imitera andra varumärken. Denna typ av distributörsmärke 

liknar enligt Kapferer (2008) ett litet, okänt varumärke där kunden inte har någon 

referens att bedöma det med. Det är därmed vanligt att priset är en motivation till att 

välja just detta märke. 

 

Enligt Kapferer (2008) kan man även skilja på olika egna märkesvaror genom att sätta 

dess grad av relatering till butiken i förhållande till dess grad av värdeskapande, se figur 

2. På den nedre axeln av figuren, graden av värdeskapande, placeras varumärkena 

utifrån dess mervärde. Här brukar lågprisprodukter placeras längst till vänster då de 

endast syftar till att vara billiga utan att skapa mervärde, medan produkter som ämnar 

skapa ytterligare värde placeras till höger. På den andra axeln mäts relatering till kedja, 

vilket innebär att varumärken som är starkt kopplade till kedjan hamnar högt upp i 

figuren, medan varumärken med eget namn och liten koppling till kedjan hamnar längst 

ned.  

 

ICA Gott Liv kan placeras i det översta högra hörnet i figuren eftersom det är ett 

varumärke som är starkt kopplat till kedjan ICA, samtidigt som det ämnar skapa värde 

för kunden i form av hälsosam kost. Euroshopper är ett varumärke som siktar in sig på 

lågt pris och låg kvalitet, och hamnar därmed till vänster i modellen. Varumärket har låg 

grad av koppling till kedjan (ICA) och hamnar därför långt ned. Lidl placeras i mitten 

när det gäller grad av värdeskapande, och långt ner när det gäller relatering till kedjan, 

eftersom samtliga varumärken i sortimentet har egna namn. Garant kan ses i det lägre 

högra hörnet eftersom det ämnar skapa mervärde, men inte är kopplat till kedjan 

(Axfood).  

 

  Ica Gott Liv 

   

Euroshopper Lidl Garant 

 

Figur 2. Relativ positionering av EMV. Källa: Kapferer, 2008 (Egen modifiering) 

Grad av relatering 

till kedja 

Grad av värdeskapande 
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För att ett varumärke ska vara starkt kopplad till kedjan handlar det oftast om att det bär 

kedjans namn. Namnet på produkten och värderingarna som kunderna tillräknar till 

detta namn är ytterst viktigt för dess framgång, enligt Burt (2000). Om distributören 

strävar efter ett sortiment som uppfattas som ett alternativ av hög kvalitet, jämförbart 

med de ledande märkesvarorna, måste de försäkra sig om att varumärkesnamnet bär de 

lämpliga värderingarna och att denna image blir väletablerat i kundens minne via 

butikerna (Burt, 2000). Burt (2000) menar att om kedjan har en dålig image, genom att 

exempelvis uppfattas som lågkvalitet eller dålig kundservice, överförs dessa värderingar 

även på produkten med samma namn. Distributören kan även välja att inte använda 

kedjans namn om den inte vill överföra dennes värderingar på produkterna i fråga.   

 

3.1.1 Utvecklingen av EMV genom fyra generationer 
 

Enligt Laaksonen & Reynolds (1994) kan under utvecklingen av egna märkesvaror 

urskiljas fyra generationer av EMV (se figur 3). Ordningen på de fyra generationerna 

kan vara komplex, och alla länder eller distributörer går nödvändigtvis inte igenom 

samtliga nivåer. I vissa fall kan de olika generationerna av egna märkesvaror överlappa 

varandra eller förekomma flera tillsammans, samtidigt. De fyra generationerna har inte 

avlöst varandra, utan snarare utvecklats och första generationen finns fortfarande kvar 

(Burt, 2000). Marknadsposition och köpmotivering är faktorer som skiljer de olika 

generationerna åt. Utvecklingen har gått från att ha varit lågprisinriktat till större fokus 

på image och differentiering. Från att ha varit ett lågprisalternativ i första generationen 

anses idag de senare generationerna av EMV vara jämförbara med LMV när det 

kommer till kvalitet.  

 

När egna märkesvaror först introducerades låg fokus på lägre pris än de traditionella 

märkena. Kvalitet och image är inte lika viktigt utan vinstintresset ligger i att genom en 

enkel produktionsprocess samt lägre produktionskostnader kunna erbjuda kunderna ett 

lägre pris än de traditionella varorna. Huvudmotivationen för kunden att köpa en vara av 

den första generationen är priset. Denna första generation EMV brukar även kallas 
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generiska produkter, vilket syftar till basprodukter. Dessa produkter har ofta inget 

varumärke utan namnges efter dess funktion, t.ex. ”tandkräm”.  

 

I den andra generationen finns ett fortsatt prisfokus men med inriktning på produkter 

med varumärkeskoppling. Exempel på dessa varor är Eldorado (Axfood) och 

Euroshopper (ICA). Priset är fortfarande lägre än marknadsledarna och därför kan 

denna generation av strategiska märkesvaror kallas för cheapest price. Skillnaden från 

första generationen är att produkterna är kopplade till ett märke som är unikt för kedjan.  

 

Den tredje generationen brukar även kallas me too, som betyder jag med. Detta för att 

de egna märkena erbjuder samma varor som de redan befintliga produkterna från 

traditionella märken. Distributörerna imiterar på så sätt LMV. Denna generation av egna 

märkesvaror är kopplade till kedjans eget varumärke. Kvaliteten är likvärdig 

marknadsledarna men till ett fortsatt lägre pris tack vare produktionsprocesserna. 

Köpmotiveringen lyder alltså prisvärda varor. Denna typ av egna varor är enligt 

Anselmsson & Johansson (2005/4) den som är vanligast i Sverige idag, och även den 

som för tillfället växer mest. Exempel på tredje generationens EMV är märkena Willys 

och Hemköp (Axfood, 2009).  

 

Den fjärde generationen är inte etablerad i Sverige ännu, utan förekommer hittills främst 

i Storbritannien och USA. Den kan även kallas value-added och står för produkter som 

medför ett värdeskapande och lojalitet hos kunden. De egna märkesvarorna 

kompletteras med premiumprodukter och mervärde som är kopplade till kedjans eget 

märke. Här ligger fokus på differentiering och stärkande image. (Laaksonen & 

Reynolds, 1994)  
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Generation 1 Generation 2 Generation 3 Generation 4 

Varumärke Generisk Egen etikett Eget varumärke 
Utökat varumärke  
med segmentering 

Strategi Generisk Lågt pris "Me too", imitation Mervärde 

Mål Öka marginaler 
Öka marginaler,  
förbättra position till  
leverantörer 

Öka kategorimarginal,  
öka produktsortiment,  
bygga 
detaljistvarumärke 

Öka och stärka grepp 
om kunder, öka 
kategorimarginal, stärka 
detaljistvarumärke, 
differentiera sig 

Produkt Basvaror 
Stapelvaror i stora  
volymer 

Varor i stora  
varugrupper 

Varugrupper av vikt för 
detaljistens image 

Teknologi 
Enkel produktion, 
teknologi som 
ligger efter LMV 

Enkel produktion och 
teknologi som ligger 
efter LMV 

Närmar sig LMV 
Innovativ och 
frontteknologi 

Kvalitet/image 
Lägre kvalitet, 
sämre 
image än LMV 

Medelkvalitet ej 
likvärdig med LMV 

Jämförbar med LMV 
Samma eller bättre än 
de bästa LMV 

Pris 

20 % eller mer 
under 
marknadsledande 
LMV 

10-20 % under 
marknadsledande 
LMV 

5-10 % under 
marknadsledande 
LMV 

Samma pris eller högre 
än ledande LMV 

Motivation Pris Pris Pris och kvalitet 
Bättre eller unika  
produkter 

Leverantör 
Allmän leverantör/ 
Producent 

I vissa fall specialiserad 
på EMV produktion 

Oftast specialiserad på 
EMV produktion 

Oftast specialiserad på 
EMV produktion 

Figur 3. Tabell över fyra generationers EMV. Källa: Laaksonen & Reynolds, 1994 

 

I figur 3 förklaras ingående vilka huvudsakliga faktorer som skiljer de olika 

generationerna åt. När det gäller varumärket för den fjärde generationen handlar det inte 

längre om ett eget varumärke som i generation tre, utan om ett utökat varumärke med 

segmentering. Fjärde generationens EMV ämnar alltså differentiera sig och hitta nya 

attraktiva segment. En annan viktig aspekt är strategin, som för den fjärde generationen 

handlar om att förmedla ett mervärde. Motivationen till att köpa denna EMV är inte pris 

som i de tidigare generationerna utan bättre och unika produkter. Här syns tydligt att det 

inte längre handlar om lågpris, utan att leverera ett värde som kunden är beredd att 

betala mer för. Detta är likaså tydligt när det gäller priset, som för den senaste 

generationen är samma eller till och med högre än de ledande märkesvarorna. 

Laaksonen & Reynolds (1994) hävdar även att målet med att införa EMV av den fjärde 

generationen är att stärka kundlojaliteten, öka kategorimarginalen och att differentiera 

sig. Figuren ovan är dock en generell beskrivning och utvecklingen har som nämndes 

tidigare nödvändigtvis inte sett likadan ut för alla distributörer.  
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3.2 Definition av varumärke 
 

Enligt definition av European Brands Association (2009), är ett varumärke utvecklat för 

att möta identifierade konsumentbehov, bära ett individuellt namn samt ha en distinkt 

paketeringsdesign. Varumärket, och produkten den personifierar, är unikt. 

Konsumenten känner igen de attribut som ett framgångsrikt varumärke innehar och 

identifierar produkten just på den distinkta förpackningen. Ett varumärke identifierar en 

specifik produkt inom en population av konkurrerande produkter. Enligt Kapferer 

(2001) finns varumärken till för att differentiera mellan olika produkter och tjänster och 

skapa segment. De företag som skapar nya varumärken måste ägna sig åt målgrupper 

och att positionera sig i relation till konkurrenterna som man vill differentiera sig mot. 

(Kapferer, 2001) Varumärket utför även två kommunikationsfunktioner för 

konsumenten. För det första kommunicerar varumärket den kundkrets som har byggts 

upp från tidigare prestation av alla produkter som bär detta varumärkesnamn. Detta är 

ryktesfunktionen. För det andra, gör varumärket det möjligt för konsumenten att välja 

genom både tidigare erfarenhet och varumärkets rykte. Detta benämns 

erkännandefunktionen. (Kapferer, 2001) Enligt Ezrachi & Bernitz (2009) innebär detta 

att varumärket i sig är ett löfte till konsumenten genom ett unikt försäljningsförslag och 

en anledning till varför man ska köpa produkten. Exempelvis utlovar en annons om 

hundmat att hunduppfödare rekommenderar just denna produkt för att den är näringsrik. 

Löftet att maten är näringsrik skapar en förväntan på produkten varje gång konsumenten 

inhandlar den. 

 

3.3 Att bygga ett varumärke 
 

Det finns olika modeller om hur man bygger ett starkt varumärke. Två av dessa är 

Customer Based Brand Equity-modellen av Keller (2008), och Märkesidentitetsprisman 

av Kapferer (2008). Modellerna presenteras nedan.  
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3.3.1 CBBE modellen 
 

Customer Based Brand Equity (CBBE) modellen består av fyra steg som är starkt 

integrerade. Alla steg handlar om uppfyllandet av både existerande och potentiella 

kundrelaterade kriterier. Keller (2008) menar att samtliga steg leder till fundamentala 

frågor som kunden oföränderligt ställer om ett varumärke, om inte uttryckligen så 

underförstått. Figur 4 föreställer CBBE modellen med de fyra fundamentala stegen 

inom varumärkesbyggandet, integrerad med sex byggstenar för att uppnå de fyra stegen.   

 

 

 

 

 

       

      

      

      

      

      

      

       

 

Figur 4. Customer-based brand equity model. Källa: Keller, 2008 

 

Steg 1: Varumärkesidentitet 
 

Den nedersta byggstenen framträdande handlar om hur man skapar kännedom om 

märket. Detta definieras som kundens förmåga att komma ihåg och känna igen 

varumärket, vilket är viktigt för att man ska kunna skapa varumärkesidentitet. Det 

inkluderar även att på en djupare nivå skapa en länk mellan kundens minne och 

varumärkets namn, logga och symbol med hjälp av vissa associationer (Keller, 2008). 

Det är även viktigt att kunden förstår vilket behov som varumärket, genom sina 
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produkter, är avsedda att tillfredställa. Keller (2008) betonar att ett framträdande märke 

uppvisar både bredd och djup så att kunden alltid gör tillräckliga inköp av produkter 

inom varumärket samt associerar varumärket till flera scenarier där det kan användas. 

Detta är en viktig del i varumärkesbyggandet men enligt Keller (2008) spelar fler 

faktorer in när en kund väljer produkt. För att uppnå nästa steg i varumärkesbyggandet 

påpekar Keller (2008) vikten av att etablera en varumärkesimage genom att 

karakterisera själva varumärket och vad det ska stå för i kundens minne. Skapandet av 

profilen kan göras av just imagerelaterade associationer eller prestationsrelaterade 

faktorer.  

 

Steg 2: Varumärkesprofil 
 

Ett varumärkes prestation relaterar till hur en produkt eller service möter kundens 

funktionella behov, vilket gör en produkt eller service till hjärtat av 

varumärkesskapandet. För att kunna skapa lojalitet till märket måste produkt eller 

service prestera likvärdigt, eller ännu hellre överstiga kundens förväntan. Det finns fem 

typer av attribut och fördelar som ofta ligger bakom varumärkesprestation. Den första är 

primär ingrediens och kompletterande inslag. Keller (2008) påpekar att kunden ofta 

fokuserar på den primära komponenten i en produkt och kvalitetsnivån på denne. Det 

kompletterande inslagen kan vara viktiga då det kanske är just dem som gör att 

produkten blir personlig för just den kunden. Andra attributet är produktens 

pålitlighet, varaktighet och service. Pålitlighet refererar till att produkten håller vad 

den lovar över flera inköp, medan varaktighet syftar till den förväntade ekonomiska 

livslängden på produkten, och service till möjlighet till hjälp eller lagning av produkt 

vid eventuell defekt. Det tredje attributet är serviceeffektivitet och empati. Keller 

(2008) menar att kunden ofta har prestationsrelaterade associationer i samband med 

service. Ju bättre service desto bättre associationer till varumärket. Därför anser Keller 

(2008) att servicerelaterade händelser är vitala i byggandet av ett varumärke. 

Serviceeffektivitet syftar till hur väl man möter kundens behov av service i form av 

bland annat snabb respons, medan empati innebär hur den som tillhandahåller en service 

är visar omsorg och har kunden bästa i åtanke. Den fjärde punkten är stil och design 

och framhäver vikten av att en produkt skapar en positiv association i en kunds minne. 
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Keller (2008) menar att kunden ofta ser bortom den funktionella aspekten av produkten 

och även lägger märke till färg, form och material. Det sista inslaget, pris, innebär att 

kunden ofta placerar ett varumärke i olika kategorier beroende på pris. Ofta jämförs 

priser inom samma produktområde och utifrån priset placerar kunden ett varumärke på 

en viss nivå. Ett högt pris kan innebära att kunden anser att det har hög kvalitet men 

dem kan även jämföra med andra varumärken och se till priserna på dessa. (Keller, 

2008) 

 

Nästa byggsten, image, syftar till hur en produkts eller en tjänsts abstrakta inslag 

uppfattas, till exempel hur varumärket uppfyller kundens psykologiska och sociala 

behov. Enligt Keller (2008) kan dessa associationer formas direkt genom kundens egna 

erfarenheter av produkten, varumärket, målmarknaden och användningssituationen. 

Även indirekta associationer förekommer genom skildringar i marknadsföring och 

reklam eller genom exempelvis ”word of mouth”. Vidare menar Keller (2008) att 

associationer gällande image även kommer ifrån inställning till livet, karriär, politiska 

institutioner etc. Till exempel kan en varumärkesanvändare ses som traditionell eller 

konservativ. Associationer kan även komma från hur man uppfattar företaget utifrån ett 

grupperspektiv. En individ kan tro att ett varumärke används av många och därför se det 

som populärt eller marknadsledande. Associationer kan även skapas genom de kanaler 

där inköpen av produkten eller tjänsten görs, alltså via varuhus, specialistaffärer eller 

internet. Ytterligare faktorer som kan påverka hur en kund associerar ett varumärke är 

dess personliga karaktär. Ett varumärke kan uppfattas som exempelvis gammaldags, 

livligt eller exotiskt, och på så sätt påverka hur en person väljer produkt. (Keller, 2008) 

 

Steg 3: Varumärkesgensvar 

 

Nästa byggsten, omdömen, fokuserar på kundens personliga värderingar och åsikter. 

Detta handlar mycket om hur individen formar sin uppfattning om ett visst varumärke 

utifrån de olika prestations- och imageassociationer han/hon gör. Inom de omdömen 

som en konsument gör finns det, enligt Keller (2008), fyra viktiga associationer; 

kvalitet, trovärdighet, åtanke och överlägsenhet. En konsument bedömer ofta ett 

varumärke utifrån specifik uppfattad kvalitet. Till exempel kan en konsuments attityd 

gentemot lyxhotellet Sheraton helt bero på hur han/hon uppfattar faktorer som rum, 
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design, område, mat etc. Vad en person anser vara av den högsta standarden kan en 

annan betrakta som mediokert. Trovärdighet handlar om hur konsumenten ser på 

organisationen bakom varumärket, står företaget för vad dem säger och är dem 

engagerade i sina kunder? Åtanke är en viktig del gällande kundens omdöme. Det 

handlar om att kunden ska inkludera varumärket i sitt område av potentiella produkter 

att köpa. Det är därför av yttersta vikt att man skapar essentiella inslag som gör 

produkter inom varumärket oumbärligt för konsumenten. Slutligen innebär 

överlägsenhet att kunden ser något unikt i produkten. Detta kan skapa ett övertag 

gentemot andra varumärken genom en intensiv och aktiv relation med kunderna och är 

därför en kritisk faktor i varumärkesbyggandet. (Keller, 2008) 

 

Den andra byggstenen inom steg tre, känslor, refererar till kundens emotionella 

reaktion och gensvar till ett varumärke. Det handlar om att få kunden att må bra av 

produkten på ett känslomässigt plan. Detta kan göras på flera olika sätt, men Keller 

(2008) anser att de viktigaste känslor ett varumärke bör relatera till är bland annat 

trygghet, social uppskattning och glädje. 

 

Steg 4: Lojalitetsrelation 

 

Det sista steget inriktar sig på det ultimata förhållandet och nivå av identifikation som 

konsumenten har med varumärket. Keller (2008) menar att en hög förståelse mellan en 

individ och ett varumärke kan skapa starka lojalitetsband. För att skapa lojalitet räcker 

det inte med att en kund uppvisar en viss lojalitet gentemot ett märke. Denna lojalitet 

kan ha uppstått av att det är just det märket som erbjuds i en viss butik och att kunden 

lika gärna kunde välja något annat. För att kunna få en djupare förståelse måste man 

kunna skapa en stark personlig koppling mellan individen och varumärket. Keller 

(2008) anser att kunden måste få uppleva något utöver en positiv attityd gentemot 

varumärket. Till exempel kan kunder som har en stark koppling till ett varumärke 

använda ord som ”älskar” för att beskriva sin relation till varumärket och även benämna 

det som en favorittillhörighet. Ytterligare ett viktigt attribut för att skapa lojalitet är 

känslan av samhörighet. Identifieringen kan enligt Keller (2008) bli ännu starkare om 

individen känner att den tillhör en gemenskap som är associerad med varumärket. Ett 
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exempel på detta är varumärket Apples användargrupper där folk som äger en Apple 

dator kan diskutera olika idéer och problem gällande sina datorer. 

 

Slutligen, det som är den största bekräftelsen på en konsuments lojalitet, är när han/hon 

investerar tid, pengar eller andra resurser på varumärket utöver de generella vid inköp 

och konsumtion. Detta innefattar företeelser såsom medlemsklubbar, produkttidningar 

och korrespondens med andra användare. Konsumenterna tar själva steget till att sprida 

ryktet om produkten. Summeringen blir att lojaliteten kan mätas i hur aktivt och 

intensivt en konsument agerar i förhållande till varumärket. (Keller, 2008) 

 

3.3.2 Märkesidentitetsprisman 
 

Kapferer (2008) menar att för att varumärken ska bli och förbli starka, måste de hålla 

fast vid sin identitet. För att lyckas med detta på lång sikt måste ett varumärke vara 

varaktig, realistisk och skicka konsekventa signaler. Kapferer (2008) menar att enligt 

dessa anledningar är identitet det avgörande begreppet. Kapferer presenterar 

varumärkesidentitet utifrån en hexagonal prisma (se figur 5). I denna finns sex olika 

sidor som definierar ett varumärkets identitet och inom vilka gränser det kan förändras 

och utvecklas. Figurer visar att alla sidor är relaterade och tillsammans skapar en 

strukturerad enhet av märkesidentitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Märkesidentitetsprisman. Källa: Kapferer, 2008 

Personlighet Fysik 

Kultur Relation 

Reflektion Självbild 

Bild av sändaren 

Bild av mottagaren 



40 
 

 

En viktig underliggande tanke är att denna prisma endast fungerar om märket 

kommunicerar på ett eller annat sätt. Det finns en sändare, som vi ser i övre delen av 

figuren, och en mottagare, i den undre delen av figuren. Både fysiken och 

personligheten hjälper till att beskriva sändaren, medan självbilden och reflektionen 

definierar mottagaren.  

 

3.3.3 Samband mellan modellerna 
 

Det första steget i Kellers (2008) modell handlar om att skapa en varumärkesidentitet. I 

det här steget är den fundamentala frågan: Vem är du? Det gäller att identifiera 

varumärket med kunden och skapa en associering av märket i kundens minne, med 

relation till en specifik produktklass eller kundbehov. Detta kan jämföras med två av 

Kapferers (2008) fasetter i märkesidentitetsprisman; fysik och personlighet. Kapferer 

menar att det första steget när man utvecklar ett märke är att definiera dess fysiska 

aspekt, alltså varumärkets fysiska egenskaper. T.ex. vad är det? Vad gör det? Hur ser 

det ut? Här spelar paketering en stor roll av hur märket kan uppfattas. Genom 

kommunikation byggs gradvis en karaktär upp och varumärket får en egen personlighet. 

En vanlig metod för att snabbt skapa en personlighet för märket är att ge märket en 

person som representant. Här kan även kundens självbild spela en stor roll.  

 

Steg nummer två i CBBE modellen är att skapa en varumärkesprofil. Kunden frågar sig 

här: Vad är du? Man måste här etablera den totala innebörden av varumärkets mening i 

kundens minne genom att strategiskt länka både materiella och immateriella 

associationer med särskild mening. Enligt Kapferers prisma har varumärken en egen 

kultur. Kultur syftar här till en uppsättning av värderingar som ger inspiration till 

varumärket. Kultur är det som kopplar varumärket till företaget, och i synnerhet om de 

har samma namn. Graden av frihet för varumärket kan därmed även begränsas av 

koncernens kultur.  

 

Det tredje steget i CBBE modellen handlar om att framhäva de korrekta gensvaren från 

kunden till denna varumärkesidentifikation och varumärkesprofil. Här är den 
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fundamentala frågan för kunden: Vad tycker och tänker jag? Här skapas en image och 

en varumärkesrespons. (Keller, 2008) Man kan jämföra detta steg med självbilden och 

reflektionen i Kapferers prisma. Kapferer menar att genom attityden mot ett visst märke 

skapar konsumenter en inre relation med sig själva. Ett märke är ofta en reflektion till 

märkets kundtyp. Konsumenter använder sig av olika märken för att bygga sin egen 

identitet. Genom sin kommunikation och sina produkter tenderar märket att skapa en 

reflektion eller en image av kunden som den riktar sig till. Reflektion av märket och 

målgrupp är dock inte samma sak. Målgrupp beskriver märkets potentiella köpare, 

medan reflektionen tillhandahåller en modell att identifiera sig med.   

 

Det fjärde steget i Kellers modell, handlar om att konvertera varumärkesgensvaret till 

att skapa en intensiv och aktiv lojalitetsrelation mellan kunden och varumärket. Kunden 

frågar sig: Vad för typ av association och hur mycket förbindelse vill jag ha med dig? 

Uppnår man det fjärde och sista steget har man skapat en varumärkesrelation. Vilket 

även är en av fasetterna i Kapferers prisma. Kapferer (2008) menar att ett varumärke är 

en slags relation, eftersom varumärken ofta förekommer vid transaktioner och 

utväxlingar mellan människor. 

 

Keller (2008) påpekar att det är en svår process att utföra dessa fyra steg för att uppnå 

varumärkesidentitet, profil, respons och relation, men för att underlätta kan CBBE-

modellen användas. Utifrån CBBE modellen kan vi se en varumärkespyramid där det 

framgår att en varumärkesprofil inte kan etableras utan att en identitet har skapats. 

(Keller, 2008) Det vill säga, respons från kunden kan inte fås om inte rätt profil har 

gjorts. Vidare kan en relation inte frambringas utan att denna rätta responsen har blivit 

framhävd. Kapferer menar i sin modell att en kommunikation mellan sändare och 

mottagare måste finnas, för att kunna förmedla märkets kultur och personlighet till 

mottagarens självbild.   
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3.4 EMV- Kunden 

3.4.1 Vem är EMV-kunden? 
 

Ett viktigt instrument för att kunna skapa en image gentemot kunden är att först 

kartlägga de segment av kunder som är attraherade av EMV. Vi har dock sett att tidigare 

studier visar på att det är svårt att identifiera faktorer som kan visa på ett samband 

mellan socioekonomi och köp av EMV (Ailawadi & Keller 2004). Enligt Ailawadi & 

Keller (2004) finns mycket forskning bakom konsumentbeteende men få empiriska 

resultat som tillåter generaliseringar av EMV-kunden. Trots dessa svårigheter menar 

Lange et al. (2005) att forskare har hittat två socioekonomiska faktorer som har ett 

tydligt samband med inställningen till EMV, dessa är utbildning och inkomst. Studier 

visar att den typiska EMV- konsumenten är högutbildad och medelinkomsttagare 

(Ailawadi & Keller 2004, Burton et al. 1998). Detta ger oss en möjlighet att göra en viss 

bedömning av vem den typiska EMV- kunden är.  

 

Utbildning 
 

Det faktum att en EMV- konsument är högutbildad förklarar Lange et al. (2005) kan 

bero på att välutbildade människor i högre grad än andra konsumenter väljer 

varumärken utifrån deras faktiska kvalité. Dessa konsumenter kan se bortom den 

marknadsföring som de traditionella varumärkena kommunicerar och välja de mer 

blygsamt marknadsförda EMV. Lange et al., menar, efter att ha undersökt tidigare 

studier, att högutbildade uppfattar en lägre kvalitetsskillnad mellan LMV och EMV 

jämfört med andra grupper i samhället.  

 

 Inkomst 

 

Vi har sett att EMV- kunden även karaktäriseras av att vara medelinkomsttagare, vilket 

Lange et al. (2005) menar bäst förklaras genom att titta närmare på de individer som 

inte väljer EMV i lika stor utsträckning. Lange et al. syftar återigen till tidigare studier 



43 
 

och hävdar att låginkomsttagare väljer LMV på grund av dess marknadsföring. LMV 

marknadsförs, som redan nämnts, mer aggressivt än EMV och 

marknadskommunikationen är betydligt högre. Vidare väljer höginkomsttagare LMV på 

grund av att de är mest kvalitetskänsliga och värdesätter imageparametern hos LMV 

(Lange et al., 2005). Lange et al. (2005) påpekar även att höginkomsttagare har råd att 

betala för de dyrare varorna, vilket oftast är LMV. Låg- och höginkomsttagare förenas 

just av det faktum att de väljer LMV vilket gör att de som återstår är 

medelinkomsttagare. Medelinkomsttagare visar inte lika hög grad av LMV- lojalitet 

som låginkomsttagarna och är mer priskänsliga än höginkomsttagarna.  

 

3.4.2 Hur är EMV-kunden? 
 

En viktig del inom EMV- forskningen är att kartlägga hur konsumentens attityd, 

värderingar och olika beteenden hänger ihop med EMV, det vill säga, hur en EMV- 

kund fungerar (Lange et al., 2005). En sammanställning av olika faktorer som påverkar 

en konsuments beteende presenteras nedan. 

 

EMV och uppfattad risk 
 

Kunden överväger alltid den uppfattade risken vid alla köp av produkter (Lange et al. 

2005). EMV har oftast lanserats i kategorier där det redan funnits väletablerade LMV, 

och genom reklam och lång marknadsnärvaro har LMV i många fall lyckats skapa ett 

starkt förtroende hos konsumenterna (Erdem & Swait, 1998, Chaudhuri & Holbrook, 

2001). Detta gör att konsumenterna som sedan får möjlighet att köpa EMV förknippar 

dessa varor med högre risk då det innebär en osäkerhet att byta ut en LMV produkt som 

man redan har skapat en relation till (Lange et al., 2004). 

 

En studie gjord av Dunn et al (1986) berör den uppfattade risken bland konsumenter när 

de köper LMV, generiska EMV eller övriga EMV inom fyra olika varugrupper. 

Varugrupperna är alla tagna ur livsmedelskategorin och innefattar tvättmedel, glass, 

margarin och sköljmedel. Resultaten i studien är entydiga. Konsumenter anser att LMV 

innebär en låg funktionell risk (att produkten fungerar) och en låg social risk (vad andra 
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konsumenter tycker om vad man köper). Man fann dock att LMV uppfattas ha en hög 

finansiell risk (kostnad för själva produkten). Detta menar Lange et al. (2005) kan 

förklaras av att LMV har längre historia och säljs till ett högre pris. Gällande EMV 

(både generiska och övriga) var resultaten de motsatta. Dessa varor anses ha både hög 

funktionell risk och hög social risk men låg finansiell risk. 

 

EMV och familjaritet 
 

Lange et al. (2005) har konstaterat att mycket kan åstadkommas med ett varumärke när 

konsumenten kommer i direkt kontakt med det. Det har visat sig att en större kännedom 

eller familjaritet av ett varumärke kan ha en positiv inverkan på hur man uppfattar 

kvaliteten, attityden till produkten och hur ofta produkten köps och konsumeras. Detta 

har även skapat ett samband med risken, ju mer familjär produkten är desto mindre är 

den upplevda risken (Loken & Ward 1990). 

 

När det gäller mer EMV-specifik uppfattning av familjaritet har Dick et al (1995) mätt 

familjaritet som tidigare erfarenhet och grad av kännedom med EMV. Man fann att ju 

högre grad av kännedom av EMV en konsument har desto större är benägenheten att 

köpa EMV. Man måste därmed få konsumenten att i större utsträckning få direkt 

kontakt med EMV för att på så sätt skapa ett positivt samband, så att kunden kan känna 

sig trygg och därför välja EMV vid sina inköp (Lange et al., 2005). 

 

EMV och uppfattad kvalité 

 

Enligt Lange et al. (2005) är det inom marknadsföring fastställt att det är den uppfattade 

kvalitén som spelar en avgörande roll och inte den faktiska kvaliteten. Författarna 

poängterar att det är den bäst marknadsförda produkten som vinner andelar på 

marknaden och inte den produkt som har just den högsta kvalitén.   
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EMV och prismedvetenhet 
 

Pris är en av de viktigaste parametrarna till varför en kund köper en viss produkt (Lange 

et al., 2005). Lange et al. (2005) anser att de tidiga lågprisstrategierna som användes av 

detaljisterna var en reflektion av de resultat som studier gjorda under 1980-talet 

påvisade. Bland annat konstaterar Lange et al. med hjälp av en studie av McGoldrick, 

1984, att de två viktigaste skälen till att en kund väljer EMV är lågt pris och god 

kvalitet. Vidare påstår Lange et al. (2005) att pris även fungerar som en signal på kvalité 

om kunden har svårt att värdera olika alternativ vid ett köp. Pris har även ett samband 

med uppfattad risk, ju högre pris desto högre risk. Författarna poängterar att kundens 

prismedvetenhet har varit central inom EMV-forskning och att det därför är viktigt att 

förstå att konsumenter är prismedvetna i olika utsträckning och att personer varierar i 

grad av kunskap om pris.  

 

Sinha & Batra (1999) har studerat prismedvetenhet i relation till EMV. Enligt Sinha & 

Batra är prismedvetenhet en ovilja att betala ett högre pris för en produkt eller ett 

uteslutande fokus på att betala så låga priser som möjligt. Sinha & Batra (1999) 

undersökte vad som gör konsumenter prismedvetna men även vilka effekter 

prismedvetenhet har på EMV-köp inom olika produktkategorier som t.ex. kaffe och 

kolsyrad läsk. De fann att två faktorer influerar konsumentens prismedvetenhet. För det 

första har risk en stor påverkan på konsumentens synsätt, ju högre uppfattad risk i 

kategorin desto högre är prismedvetenheten. Detta innebär att konsumenten finner det 

viktigare att välja rätt varumärke genom image och/eller kvalitet. Den andra betydande 

faktorn är hur man uppfattar prissättningen i LMV-kategorin. Om LMV-priset upplevs 

vara för högt ökar prismedvetenheten.   

 

EMV och värdemedvetna konsumenter 
 

Utöver pris kan kunder även lägga stor vikt vid det värde de får vid ett köp av en vara. 

Värdemedvetna konsumenter kan beskrivas som kunder som vill göra smarta inköp 

(Ailawadi et al., 2001). Ailawadi et al (2001) menar att värdemedvetna konsumenter 
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kan vara intresserade av att köpa både EMV och LMV av olika anledningar. Dessa 

kunder anser att EMV kan konkurrera med LMV då dem kan ”leverera” mer värde per 

krona genom att butikskedjornas kostnader stannar vid tillverkning och distribution 

medan LMV även måste täcka reklamkostnader. Man ser EMV som ett prisvärt 

alternativ. Man anser dock att LMV har en högre kvalitet än EMV och tycker av den 

anledningen även bra om LMV. Därför väljer många av dessa värdemedvetna kunder att 

handla LMV när dessa erbjuds till extrapris (promotade LMV) då man upplever att man 

har gjort en bra affär.  

 

Ailawadi et al. (2001) har funnit fyra olika segment för de som köper EMV respektive 

promotade LMV. Ett av segmenten är helt fokuserat på köp av EMV (21 %), det andra 

på promotade LMV (16 %). Tredje segmentet, 31 %, köper både EMV och promotade 

LMV. Resterande grupp om 32 % är endast inriktade på LMV till ordinarie pris, vilket 

gör att de kan klassas som imageorienterade eller kvalitetsmedvetna. Lange et al. (2005) 

menar att denna segmentindelning tydligt visar på att EMV och LMV i stor utsträckning 

kan få slåss om samma kunder. Detaljisterna och leverantörerna kan dock gå olika 

strategiska vägar och rikta in sig på ett visst segment för att undvika direkt konkurrens. 

Emellertid kan detta skapa konflikter av olika grad mellan aktörerna i 

distributionskedjan.   

 

Enligt Lange et al. (2005) visar studien av Ailwadi et al. även på vad som är 

drivkrafterna bakom köp av EMV. Konsumenter köper EMV på grund av 

prismedvetenhet, kostnadsbesparingar och butikslojalitet. EMV-konsumenter drivs inte 

heller av någon kvalitetsmedvetenhet. Däremot är de kunder som köper promotade 

LMV karaktäriserade av att de är kvalitetsmedvetna, inte butikslojala men LMV-lojala 

samt roade av shopping. De är inte heller prismedvetna. De kunder som kombinerar 

promotade LMV och EMV är ekonomiska, välplanerade och visar inte upp tecken på att 

vara butikslojala. 
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3.5 Summering av teoretisk referensram 
 

Från litteraturstudien har vi sett fyra olika sorters egna märkesvaror. Dessa har tagits 

fram utifrån märkets namn och om den ämnar imitera andra märken eller inte. 

Utvecklingen av EMV genom fyra generationer är ett centralt tema i vår uppsats. Vi har 

utifrån Laaksonen och Reynolds modell förklarat hur EMV, från att ha varit ett 

lågprisalternativ, utvecklats till att handla om att skapa ett mervärde för kunden och 

differentiera sig gentemot andra märken. Viktiga karaktärsdrag att ha i minnet när det 

handlar om den fjärde generationen är tillfört mervärde och differentiering.  

 

Vidare har vi presenterat två olika modeller som beskriver hur man bygger ett 

varumärke. Viktigt i båda modellerna är skapandet en identitet som man sedan 

förmedlar till kundgruppen. Associationerna som märket förmedlar är av ytterst vikt för 

skapandet av en lojal relation. När kunden sedan ger gensvar skapas en image.  

 

Tidigare studier har visat att den typiska EMV kunden är högutbildad och har en 

medelinkomst. Författarna menar att de högutbildade väljer varor utifrån dess faktiska 

kvalitet. De med hög inkomst har råd med dyrare varor, alltså LMV, medan de med låg 

inkomst ofta lockas av den aggressivt marknadsförda LMV produkten. Gällande EMV 

kunden bör man även tänka på risken denna upplever vid köp. Vi har sett att EMV 

förknippas med hög social och funktionell risk men låg finansiell risk. Familjaritet har 

även en påverkan på risken, ju högre familjaritet desto lägre uppfattad risk. 

Prissättningen är viktig och kan även fungera som signal för kvaliteten. Pris har även 

den ett samband med uppfattad risk, ju högre risk desto lägre prismedvetenhet.  

  



48 
 

4. Empiri 
 

 

I detta kapitel presenteras det empiriska utfallet som har resulterat av studien i 

uppsatsen. I kapitlets första del presenteras resultaten från studien om EMV på den 

brittiska marknaden och därefter resultaten från studien om det brittiska Tesco. För att 

få en förståelse för det svenska varumärket som studerats, kommer sedan en 

presentation av företaget, Axfood. Detta följs av en introduktion till märket Garant som 

ligger i fokus för vår undersökning, och därefter presenteras resultaten från intervjun.  

 

4.1 Studier om Storbritannien 
 

4.1.1 Den brittiska dagligvaruhandeln 

 

Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet skedde en strukturell förändring 

inom den brittiska dagligvaruhandeln. Landet präglades under denna tid av fem stora 

detaljister och ett antal mindre i dagligvaruhandeln. Man införde en centralisering av 

beslutsnivåerna vilket innebar att ledningen inom varje företag fattade majoriteten av 

besluten och man bestämde även om en standardisering av utseendet i butikerna. Då det 

fanns så få aktörer på marknaden kunde detaljisterna ta över makten inom 

distributionskanalerna genom att vara de enda medlen på marknaden för tillverkarna att 

få ut sina produkter. Rollen som ledare hade nu skiftats från tillverkarna till detaljisten. 

Denna makt gav även detaljisterna möjlighet att se över hela distributionskanalen och 

skapa ett långsiktigt samarbete genom att integrera mer de olika aktörerna såsom 

leverantörer, grossister och konsumenter och på så sätt kunna driva ner priser. De större 

kedjorna som Tesco började växa genom utökning av butiker, implementering av 

konsumentfokuserade strategier, större variationer i sortimenten och bättre service. 

Expansionen innebar att mindre företag antingen köptes upp eller slogs ut. Denna taktik 

ledde till att detaljsektorn nu i de närmaste började ses som ett oligopol med Tesco som 

den ledande aktören. Detta bidrog i sin tur till en ökad försäljning som gav möjligheter 

till investeringar i varumärkesutveckling och produktutveckling. Genom den 
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sammanlänkade kedjan mellan alla stegen i varukedjan kunde man se i ett tidigt stadium 

kundens preferenser. Detta i sin tur gav de brittiska detaljisterna ryktet om att vara 

innovativa och med produkter av hög kvalitet. Detaljisterna började konkurrera som ett 

varumärke och inte endast som en distributionskanal, vilket gjorde att egna märkesvaror 

kom att utvecklas till en kritisk konkurrensfördel på den brittiska marknaden. (Burt & 

Sparks, 2003) 

 

4.1.2  Brittiska EMV 

 

I Storbritannien är andelen egna märkesvaror 40 % av den totala försäljningen (Kumar 

& Steelkamp, 2007). De egna märkesvarorna haft största genomslagskraft inom 

kategorier där prisskillnaden är som minst mellan EMV och traditionella varor, inom 

kategorier där konsumenten inte har några särskilda preferenser (t.ex. toalettpapper eller 

mjöl), och inom produktgrupper där tillverkan har låg innovationsgrad (t.ex. pasta och 

ost). När det gäller kategorier där konsumenten oftast har högre preferenser (t.ex. 

rakhyvlar och tuggummi) har det visat sig vara svårare att etablera EMV, för att kunden 

ska göra byte från det traditionella varumärket till den egna märkesvaran. (Coriolis, 

2002) 

 

Egna märkesvaror har kommit att betyda mycket för de brittiska detaljisterna och man 

har satsat mycket på att bygga varumärkeskännedom och investera i kundservice, till 

exempel genom att introducera kundkort i butikerna. Satsningarna har bidragit till att 

detaljisternas EMV har fått ett rykte om att vara högkvalitetsmärken. Då man även har 

ökat sin satsning på reklam av sina egna märkesvaror har man ytterligare spätt på 

kännedomen om egna märkesvaror. Tesco har bland annat gjort reklam för Tescos 

Finest. I flera varumärkesundersökningar har egna märkesvaror visat sig vara bland de 

mest kända i kundens minne. (Burt & Sparks, 2003) 

 

Storbritannien ses som pionjärer när det gäller den nya positioneringen av EMV som en 

premiumprodukt, med kedjorna Marcs & Spencer, Sainsbury och Tesco i täten (Kumar 

& Steelkamp 2007). Denna nya positionering av distributörernas EMV som produkter 

av hög kvalitet, istället för en lågkvalitetsprodukt, krävde inte bara ändringar i 
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produktens karaktär, men även i andra faktorer som påverkar kundernas uppfattningar. 

EMV rörde sig bort från att endast erbjuda imiterade produkter, till att utveckla nya, 

innovativa produkter av högt värde. För att kunna tillverka dessa och för att kunna 

försäkra kvaliteten, var distributörerna tvungna att förändra relationen till producenterna 

och bli mer proaktiva. (Burt, 2000) Den höga graden av produktutveckling har lett till 

att detaljisterna har setts som innovativa och med produkter av hög kvalitet.  

 

En faktor med speciell betydelse för utvecklingen av EMV av högre kvalitet i 

Storbritannien var dess relativa position mot distributörernas generiska sortiment. Under 

sena 1970-talet och tidiga 1980-talet var den typiska strukturen i detaljhandeln tredelad; 

leverantörernas produkter av hög kvalitet och högt pris, distributörernas EMV som sågs 

som ett medelalternativ, samt distributörernas generiska produkter. Närvaron av de 

generiska varorna visade sig dock vara ett stort hinder för förbättringen av kundernas 

uppfattning av distributörsvarumärket med högre kvalitet. Distributörernas medelvaror 

jämfördes ofta med de generiska produkterna, på grund av dess pris och kvalitet, vilket 

ledde till sämre uppfattningar om distributörens EMV. Därför togs de generiska 

produkterna bort under 1980-talet, då distributörerna önskade positionera om sina 

EMV. De generiska sortimenten kom sedan tillbaka 1993, som ett svar på hotet från den 

expanderande lågprissektorn (t.ex. Aldi). Vid denna tidpunkt hade uppfattningen om 

distributörernas EMV som ett kvalitetsmärke etablerats, och den nya generationens 

EMV var noggrannare hanterad av distributörerna. (Burt, 2000) 

 

För att ytterligare tydliggöra den nya positionen som kvalitetsprodukter, förändrades 

sättet att paketera EMV. För den tredje generationens EMV går paketeringen ut på en 

tydlig fokus på namn och logo. Produkterna presenteras i företagets färger och drar 

uppmärksamheten till företaget och inte produkten i sig. Med den nya positioneringen 

som innovativa varor av hög kvalitet och högt pris, tävlade man direkt med LMV och 

därför förändrade man även paketeringen. Nu kom paketeringen att handla mer om att 

framhäva produkten i sig istället för företaget. Detta medförde paketeringar i andra 

färger, utökad grafik och oftast förminskades storleken på varumärkets namn för att ta 

mindre plats. Detta gjorde att paketeringen mer och mer liknade paketeringarna av 

LMV. (Burt, 2000) 
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4.1.3 Brittiska Tescos framgång 
 

Det brittiska företaget Tesco grundades 1924 av Jack Cohen med den inledande 

strategin av att vara lågprisfokuserat. Företaget har dock under de senaste decennierna 

både vuxit och utvecklat sin positionering markant. Under 1995 tog Tesco första platsen 

på den brittiska marknaden men en omsättning på 71 miljarder dollar. Under perioden 

1992-2004 ökade företagets totala försäljning med 12,9 % per år och marknadsandelen 

ökade med 10,3 % under samma period. Tesco använder sig av fyra olika format för 

sina butiker. Tesco Express som ska fungera som en närliggande butik i 

bostadsområden. Tesco Metro är butiker som ligger centralt, där tanken är att personer 

ska kunna handla vid lunch och även efter jobbet på vägen hem. Vidare så finns 

Superstore med allt som behövs när folk gör sina större veckoinköp. Till sist finns 

Tesco Extra Stores som är placerade utanför staden där man även erbjuder produkter 

utöver livsmedel. För att skapa attraktion för kunden har man även lanserat ytterligare 

service i butikerna såsom bank och Telecom. Man har även utvecklat en hemsida där 

kunderna kan göra sina inköp online. (Kumar & Steenkamp, 2007) 

 

Stor del av Tescos framgång kommer från deras välutvecklade egna 

märkesvaruprogram. Man har mellan åren 1984 och 2004 ökat försäljningen av EMV 

med ett genomsnitt av 34 % (Coriolis Research, 2004). Tesco har idag över tolv tusen 

produktlinjer inom sitt egna varumärkeskoncept, vilka svarar för över hälften av 

företagets vinst. Företaget använder sig av alla typer av segmentering som pris, kategori 

och fördelar (benefits) för att skapa sin varumärkesportfölj och för att djupare penetrera 

den brittiska marknaden. Vidare har Tesco lyckats skapa en mästerlig prissegmentering 

där man erbjuder produkter både till personer som har begränsade ekonomiska resurser 

och personer utan särskilda ekonomiska begränsningar, men båda med ett intresse efter 

ett mervärde. (Kumar & Steenkamp, 2007) Detta har Tesco åstadkommit tack vare sina 

nivåer av segmentering som illustreras i figur 6. Tesco Value är för de priskänsliga, 

Tesco är en mellannivå med standard kvalitet, och Tesco Finest är av premiumkvalitet 

för den övre marknaden. (Coriolis Research, 2004)  
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Figur 6. Tescos segmentering av egna märkesvaror. Källa: Corolis Research, 2004 

 

Tesco Value introducerades under 1993 som ett gensvar till konkurrerande detaljisters 

entré på den brittiska marknaden. Ursprungligen bestod produktlinjen av 41 artiklar 

inriktade på att säljas till genomsnittsfamiljen. Tesco Value har sedan dess vuxit till att 

innefatta mer än två tusen produkter. En stor del av framgången i denna del av Tescos 

egna märkesvaror är att man under senare års recession har fokuserat på att sänka 

priserna inom denna produktkategori för att kunna möta de behov som finns hos de med 

begränsade ekonomiska resurser, särskilt i svåra tider. (Kumar & Steenkamp, 2007) 

Nästa nivå, Tesco Standard, fokuserar på att erbjuda bra kvalitetsvaror till ett lägre pris 

än tillverkaren. Man har även, för att ytterligare kunna erbjuda bra kvalité, utvecklat 

koncept för personer med särskilda behov. Detta innefattar bland annat glutenfria, 

organiska och hälsosamma produkter. Tesco standard är populärt och köps av 77 % av 

konsumenterna. (Kumar & Steenkamp, 2007) 
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Inom den övre marknaden finns märket Tesco Finest. Tesco erbjuder inom denna linje 

bland annat produkter som färdiga rätter, choklad och kyld mat. Fokus ligger på att 

skapa ett extra värde för lyxkonsumenter genom ypperlig kvalité och förstklassig 

paketering. Tesco Finest är populärt och köps, precis som Tesco standard, av 77 % av 

konsumenterna. Mycket av det som har gjort att Tesco har kunnat ta marknadsandelar 

från LMV inom det här området är just dess position inom leverantörskedjan. Till 

exempel kan Tesco på sina premium juicepaket lova att juicen kommer från nyligen 

färskpressade apelsiner, vilket inte lätt kan sägas av leverantörerna då de har en mycket 

längre distributionskedja. Genom detta löfte så erbjuder man något unikt med varan som 

attraherar kunder och gör dem villiga att betala lite mer. Detta har bidragit till att Tesco 

har lyckats skapa en så bra image runt Finest märket att det inte ses som ”billigt” att 

anlända till en fest med Tesco Finest chokladask. Tesco Finest har helt enkelt lyckats bli 

en premium egen märkesvara. Tesco har tack vare sin premiumutveckling lyckats gå 

över till andra produkter såsom bad och handdukar. Dess image har även lett till att man 

har kunnat etablera Tescos egna kredit kort, Tesco Finest Platinum Card. (Kumar & 

Steenkamp, 2007) 

 

Denna segmenteringsstrategi tydliggör hur Tesco täcker alla delar av marknaden och 

därför till stor del kan slå ut LMV. Tesco har genom utvecklingen av sina egna 

märkesvaror gått från att vara en marknadsföljare med en billighetsimage till att bli en 

dominant marknadsledare. Den stora portföljen med flera typer av egna märkesvaror har 

gett Tesco möjligheten att tillhandahålla varor som täcker behoven inom de flesta 

kundsegmenten inom en enda butik. Tesco säger själva att det är deras utveckling av 

egna märkesvaror som har lett till framgång. I och med att de erbjuder ett så stort 

sortiment av egna märkesvaror har priset på en varukorg minskat avsevärt. Från 1993 

till 2004 har priset på en varukorg inom Tesco sjunkit med 35 %. Vidare menar även 

Tesco själva att eftersom produkterna utger olika image, kvalité och pris så kan man 

attrahera personer inom flera kundsegment och att deras konstanta utveckling av nya 

EMV produkter skapar mer och mer valmöjligheter för konsumenten. Under 2004 

handlade över 70 % av Tescos kunder inom företagets egna märkesvaror. (Coriolis 

Research, 2004) 
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4.2 Studie om Garant 
 

En intervju genomfördes under oktober 2009 med Johan Neumann, projektledare för 

Garant, Axfood. Huvudfrågorna bearbetas nedan, medan samtliga svar finns att läsa 

under bilaga 1. Resultaten är, liksom intervjun, uppdelad i två delar. Först presenteras 

strategier kring EMV och dess utveckling i Sverige, och sedan följer de mer specifika 

frågorna kring Garant.  

 

4.2.1 Företagspresentation Axfood 
 

Axfood är en av nordens största bolag inom dagligvaruhandeln. År 2008 gick 

koncernens omsättning upp till 31 663 Mkr. Axfood bedriver handel med varor inom 

både detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda 

kedjorna Hemköp, Willys och PrisXtra. Runt om i Sverige har de 226 stycken egenägda 

butiker, av dessa är 161 stycken Hemköp, 145 stycken Willys och 6 stycken PrisXtra. 

Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Hemköp siktar på att vara en 

dagligvaruhandel med god kvalitet. Visionen är att bli Sveriges bästa matbutik och att 

hjälpa kunderna att äta sunt. Hemköps omsättning står för 18 procent av koncernens 

totala omsättning. Inom lågprissegmentet har Axfood kedjan Willys där visionen är att 

erbjuda kunderna Sveriges billigaste matkasse. Willys står för 53 procent av 

omsättningen i koncernen. PrisXtra står för 2 procent av omsättningen och finns endast 

i Stockholmsområdet. PrisXtra ska ge kunderna en trendig och prisvärd upplevelse. 

(Axfood, 2009) 

 

En del av Axfoods strategi är att få fler nöjda och lojala kunder genom kundorientering. 

Kundkort är en viktig del i detta arbete. Kundkort finns hos Hemköp och PrisXtra (men 

inte Willys) och med dessa får kunderna bonus på alla inköp i respektive butik. 

Kortkunder får även speciella erbjudanden, inbjudningar till butiksaktiviteter och 

information från sin lokala butik. Hemköps kundkort har funnits sedan 2007 och finns i 

tre varianter: ett bonuskort, ett betalkort med Visa-koppling, och ett företagskort. 

(Axfood, 2009) Vid slutet av tredje kvartalet 2009 fanns 270 000 registrerade kundkort 

hos Hemköp. (Delårsrapport Axfood AB Q3 2009) 
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Axfood har idag den största andelen egna märkesvaror i den svenska dagligvaruhandeln, 

vilket motsvarar cirka 21 % av den totala försäljningen. Axfood har som mål att denna 

andel ska öka till 25 % år 2010, då en hög andel egna märkesvaror anses viktigt för 

Axfoods strategiska mål att vara det mest lönsamma bolaget på den svenska 

dagligvarumarknaden. Under 2008 infördes totalt 129 nya produkter till sortimentet av 

egna märkesvaror. Axfoods egna märkesvaror utgörs främst av kedjornas varumärken 

Willys och Hemköp. År 2008 utgjorde de egna märkesvarorna 14,6 % av försäljningen 

hos Hemköp, hos Willys var denna andel 23,4 %. Varumärkena Willys och Hemköp 

strävar efter att kvalitetsmässigt motsvara den marknadsledande produkten inom sin 

kategori och ligger prismässigt 10-15 % under marknadsledarens pris. Märket Eldorado 

är lågprismärket inom livsmedel och säljs i samtliga kedjor. Därutöver finns även 

koncernövergripande egna varumärken inom produkter såsom batterier, glödlampor och 

köksutrustning, dessa heter Func och Fixa. (Axfood, 2009) 

 

För att öka andelen egna märkesvaror sker hela tiden produktutvecklingar. För att möta 

den nya efterfrågan på ekologisk mat införde Axfood 2008 en satsning på ett nytt eget 

varumärke; Garant Ekologiska varor. Kravet för att säljas som ekologiska varor är att de 

kommer från en certifierad produktion, där de vanligaste märkningarna är KRAV eller 

EU-ekologiskt. Garants ekologiska varor omfattades i slutet av 2008 av 64 produkter i 

olika kategorier. (Axfood, 2009) 

 

4.2.2 Garant – det lyhörda märket 
 

Axfood lanserade hösten 2009 ett nytt eget varumärke inom dagligvaror, Garant, som 

säljs i koncernens samtliga kedjor. Varumärket är tänkt att bli branschens mest lyhörda 

varumärke. Detta ska uppnås genom en internetsida dedikerad till märket, som 

introducerades i samband med lanseringen av produkterna. Tanken är att kunderna ska 

använda webbsidan för att få information om varorna men även ge sina egna synpunkter 

och betygsätta varorna. Kunderna kan även ge sina åsikter via telefon eller traditionella 

brev. Kundernas åsikter ska efterhand spela ha en stor betydelse i utvecklingen av 

varorna, både när det gäller sortimentet och varornas egenskaper. Samtidigt ska 
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varumärket ge mer valuta för pengarna. Varorna ska ha en kvalitet som ligger på samma 

nivå som marknadsledande märken, men ha ett 10-15 % lägre pris. (Garant, 2009) 

 

4.2.3 Fjärde generationens EMV i Sverige 
 

Hur långt de olika generationernas EMV har utvecklats i Sverige, anser Johan Neumann 

bero på tre olika aspekter. Dessa är: hur strukturerad handeln är, om handeln historiskt 

sett bedrivit mycket egen produktion samt hur de kulturella aspekterna ser ut i landet. 

 

När det gäller handelns struktur, leder ofta en välstrukturerad handel med kedjedrift och 

central styrning till en välutvecklad EMV verksamhet. Johan Neumann menar att 

England är ett bra exempel på detta. I länder där det finns en tradition inom handeln att 

bedriva egen livsmedelsproduktion, är steget inte så stort när man introducerar nya typer 

av EMV. I dessa länder har man automatiskt etablerat en verksamhet för egna 

varumärken, och låter även andra producera ens märken. Johan Neumann nämner 

varumärket Migros i Schweiz som ett exempel på detta. De kulturella aspekterna syftar 

till attityden mot EMV hos befolkningen, och hur villiga konsumenterna generellt är att 

köpa de egna varumärkena istället för de traditionella leverantörsmärkena. Detta kan 

skilja sig stort mellan olika länder och olika kulturer. Johan Neumann nämner Japan 

som ett exempel där handelns egna märken har lägre andelar just på grund av detta.  

 

Det var inte förrän omkring år 2000 som inköps- och sortimentsfunktionen i 

dagligvaruhandeln i Sverige centraliserades, och skapade nya förutsättningar för 

distributörerna. Under denna period skapades Axfood genom ett antal 

sammanslagningar och uppköp. Det var i samband med detta som all inköpsverksamhet 

inom Axfood centraliserades och ett uttalat mål om att driva EMV formulerades. Hur 

utvecklingen sett ut i Sverige menar Johan Neumann främst beror på dessa strukturella 

aspekter. Sverige har haft en sen utveckling av EMV jämfört med andra länder. Vidare 

är Sverige en relativt liten marknad. Johan Neumann anser att utmaningen med den 

fjärde generationens EMV ligger i att nå tillräckliga volymer, då produkter med extra 

mervärden ofta innebär en liten del av marknaden. Detta ställer krav på organisationen 

och kvalitetssäkringen, när man flyttar fokus ifrån lågprisargument. 
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4.2.4 Axfood och EMV 
 

Att Axfood satsar på att utveckla egna varumärken har sin förklaring i både kort- och 

långsiktig lönsamhet, enligt Johan Neumann. På kort sikt ger EMV höga marginaler till 

skillnad från leverantörernas märken, vilket bidrar till en konkurrensfördel i den totala 

prissättningen, utan att detta skulle påverka lönsamheten. Detta gäller även på lång sikt 

då förutsättningarna för bättre lönsamhet är god med EMV. Utvecklingen på senare tid 

med att inkludera mervärden för kunden, är ett sätt att göra varumärket mer intressant, 

på så vis öka försäljningen och därmed skapa förutsättningar för att stärka de 

lönsamhetsdrivande effekterna, menar Johan Neumann.  

 

Johan Neumann berättar vidare att utveckling av EMV även skapar en viktig konkurrent 

till producenternas varor. Den ökade konkurrensen pressar de etablerade producenterna 

till att utveckla sina varor till att bli bättre. Det leder till produktutveckling, 

produktionseffektivitet eller satsningar i bra avtal för Axfood. Alla dessa följder gynnar 

företaget. Genom att arbeta med egna varor, ökar även kunskapen om producenternas 

förutsättningar, vilket enligt Johan Neumann, Axfood har nytta av vid förhandlingar 

med de stora märkesleverantörerna när det gäller exempelvis prisändringar till följd av 

råvaruprisändring.  

 

Vidare menar Johan Neumann att EMV bidrar till lojalitet till butikerna hos kunderna. 

Genom att själva skapa ett intressant sortiment som konkurrenterna inte har, kan 

kundnyttan öka och konsumenterna blir lojala till just dessa butiker där sortimentet av 

EMV finns.  

 

De ovanstående orsakerna bidrar till varför Axfood valt att utveckla EMV från första till 

fjärde generationen. Axfoods strategi när det gäller de olika EMV sammanfattas i figur 

6. Ur denna kan vi utläsa att den senaste varianten av EMV (överst i tabellen) har tre 

grunddrag i sin strategi; innovation, differentiering och högre pris/högre kostnad. Detta 

för att skapa en roll som ger mervärde, identitet och lojalitet. 
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Roll Strategi 

 
 
 
Mervärde 
 
Identitet & lojalitet 

Innovation 
 Tydliga och kommunicerbara mervärden som kunderna är 
beredda att betala ett högre pris för 
 Baserat på livsstil och värderingar; Premium, Hälsa & 
välbefinnande, Ekologi, Rättvisa för 3:e världen etc. 

Differentiering 
 Förstärka kedjevarumärket, alternativt icke kedjeknutet 
mediummärke, och skapa särskillnad mot konkurrenterna. 

Högre pris, högre kostnad 
 Utmaning att åstadkomma tillräcklig volym för att uppnå 
acceptabla inköpspriser och hanterings kostnader. 

 
 
 
Medium  
 
Öka marginalerna 

Value for money 
 Me too - kopiera marknadsledaren - lägre pris till konsument 
och högre marginal för kedjan 
 Inte prisjämförbara i samma utsträckning som märkesvarorna. 

Lägsta kostnad 
 Inköpspris, marknadsföring och logistik & kapital. 

Offensiv sortimentsstrategi 
 Lansera i alla kategorier & segment där förutsättningarna kan 
uppnås 
 Ta bort 3:e och 4:e märken som ej tillför mervärde 

Fighting 
I lågprisbutiker 
centralt i kunderbj.  
I trad. allivsbutiker 
ofta syfte ’skydda 
bakgården’. 
  

 
Lägsta pris 
 Lägre kvalitet - för kunder som vill ha lågt pris och som kan 
försaka vissa egenskaper. 

Selektiv sortimentsstrategi 
 Huvudinriktning mot priskänsliga basvaror. 

Figur 7. Varumärkesportfölj. Källa: Axfood, 2009 

  

4.2.5 Garants strategi 
 

Uppkomsten av Garant kommer enligt Johan Neumann från viljan att skapa en egen 

märkesvara som inte är knutet direkt till en enskild detaljhandelskedja. Garant ska 

möjliggöra den positiva påverkan egna märkesvaror har på lönsamheten, även i de delar 

av detaljhandeln som ligger utanför kedjorna Willys och Hemköp. Garant ska alltså 

bidra till högre försäljning inom koncernen. Konceptet byggdes från grunden ifrån vad 

som ansågs ligga i tiden och som kommer att uppskattas av kunderna. Vidare var Garant 

ett tillgängligt märke som passade konceptet bra.  

 

Johan Neumann beskriver Garants strategi enligt följande: Garant ska konsekvent ge 

konsumenterna mycket valuta för pengarna, genom att vara på samma nivå när det 
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gäller kvalitet som de mest kända leverantörernas varumärken, och samtidigt ha ett 

lägre pris. Denna satsning i mediumposition ska ge en stor spridning och förtroende. 

Varumärket ska även omfatta sortiment som erbjuder mervärden, som t.ex. ekologiska 

varor. Johan Neumann menar att detta ska skapa dynamik till varumärket.  

 

Garant utgår från en tro om att det finns en marknad för varumärken som bygger på 

öppenhet och möjlighet att påverka. Grundidén är att kunderna på olika sätt ska 

involveras i utvecklingsarbetet av produkterna. Till en början ska detta ske genom att 

kunderna ger feedback på de redan lanserade produkterna och ger förslag på nya 

produkter. Senare kan engagemanget komma att bli djupare än så, men hur utvecklingen 

sker menar Johan Neumann återstår att se. På det här sättet tror de att de kan nå de 

traditionella EMV konsumenter, som söker värde för pengarna, men även konsumenter 

som i andra fall huvudsakligen köper traditionella märken.  

 

När det kommer till marknadsföringen av Garant ligger fokus på marknadsföring i 

butikerna, nära produkterna och i butikernas ordinarie kanaler såsom DR. För att nå 

fram till kunderna och skapa kännedom om Garant ska de huvudsakligen satsa på att 

synas bra i butikerna.  

 

Kunden 
 

Eftersom Garant är nylanserat, vet man inte ännu hur den typiske kunden ser ut. Men 

Garant vänder sin kommunikation till en primär målgrupp. Viktiga egenskaper hos 

denna målgrupp är att de är medvetna, långsiktiga, obundna och nyfikna samt att de 

uppskattar att kunna vara delaktiga när det gäller att utforma nya varor. På sikt hoppas 

Garant också kunna locka de kunder som normalt sett, antingen av tradition eller av 

statusanledning, väljer de marknadsledande leverantörsprodukterna.   

 

Om de fortsättningsvis gör ett bra jobb, menar Johan Neumann att Garant kan vara en 

bidragande orsak till ökad kundlojalitet till butikerna. Detta är dock inte målet i första 

hand, utan butikerna ska ha verkan på lojaliteten genom fräscha butiker, bra lägen och 

bra sortiment till rätt priser.  
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Image 
 

På vår fråga om hur Axfood vill att märket Garant ska uppfattas, förklarade Johan 

Neumann att de vill uppfattas som öppna och intresserade. Det de vill få fram till 

kunderna är att de, genom utformandet av kanaler, huvudsakligen webbsidan, kan 

kommunicera och lyssna på konsumenternas åsikter. För att uppfattas som lyhörda 

planerar han även att visa att de faktiskt har lyssnat på kunderna och agerat enligt deras 

önskemål. Detta för att kunderna ska förstå att de verkligen har bestämt sig för att agera 

utifrån vad kunderna önskar. För att förmedla denna image ska de, enligt Johan 

Neumann, ha ett stort sortiment av varor med priser och kvalitet som lever upp till ett 

visst krav. 

 

Garant vill även förmedla en image av att sälja endast bra kvalitetsprodukter. Varje 

produkt måste leva upp till ett visst krav på kvalitet och måste vara likvärdiga de 

traditionella leverantörsvarorna. Johan Neumann menar dock att kunder ofta känner 

osäkerhet när det gäller nya märken, vilket även är fallet för Garant. Johan Neumann 

påpekar dock att Garant är ett handelsvarumärke ägt av en detaljist, och inte ett 

kedjevarumärke. Garant är alltså ett varumärke som vilket som helst. Osäkerheten att 

köpa Garant är alltså lika stor som för nya leverantörsvarumärken, menar Johan 

Neumann. 

 

Mervärde 
 

Garant ämnar skapa mer värde för kunden i jämförelse med andra varumärken. På 

frågan hur Garant ska uppnå detta, svarar Johan Neumann med att Garant bidrar med 

både rationella och emotionella fördelar. Garant kommer konsekvent att ge mer valuta 

för pengarna genom att produkterna kommer att ha en kvalitet som är på samma nivå 

som de mest kända varumärkena men till ett lägre pris. Till de emotionella fördelarna 

hör lyhördheten. Denna kommer att uppskattas bland kunderna när det resulterar i 

utvecklade produkter och bättre kvalitet, enligt Johan Neumann. Han tror att 

inriktningen med öppenhet och möjlighet att påverka gör att man som kund känner sig 
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sedd, smart och delaktig. Det är dock för tidigt att säga hur stor det av utvecklingen av 

nya varor som kommer att baseras på kundernas önskemål. Vid de första lanseringarna 

som äger rum för tillfället, är det inte så stora skillnader i produktionsprocessen jämfört 

med andra egna varor. I framtiden förväntar sig Johan Neumann dock ett omedelbart 

och bra stöd i utvecklingsarbetet, genom just lyhördhet och en utvecklad webbplats. 

Målet är att på olika sätt kunna involvera Garants kunder i detta utvecklingsarbete. 
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5. Analys 
 

 

I detta kapitel diskuterar vi det empiriska materialet vi har samlat in med hjälp av de 

presenterade teorierna. Analysen i detta kapitel är ämnad att besvara frågan som 

ställdes uppsatsens inledning.  

 

 

5.1 Vad gör Garant till en EMV av fjärde 

generation? 

 

För att se vad som gör Garant till en fjärde generations EMV, kan vi jämföra Garants 

karaktärsdrag med Laaksonen & Reynolds modell över de fyra generationerna.  

 

En EMV av fjärde generationen ska framförallt, enligt Laaksonen och Reynolds modell, 

skapa mervärde. Vi har tidigare nämnt att EMV inom detaljhandeln anses fungera bäst i 

kategorier där kundpreferensen inte är så stor, som t.ex. smör. Detta är dock riktigt när 

det gäller de tidigare generationernas EMV och speciellt den tredje generationens ”me 

too” produkter. När det däremot gäller fjärde generationen krävs det att man gör 

tvärtom och differentierar sig och på det sättet skapar mervärde. För fjärde 

generationens EMV gäller det alltså att hitta sätt att introducera nya produkter eller nya 

innovationer och erbjuda någonting som konkurrenterna inte erbjuder. Detta kan även 

vara nya sätt att nå ut till kunderna på genom utökad service. Garant ämnar skapa 

mervärde genom lyhördhet, som ska uppnås genom ett aktivt bemötande av kundernas 

önskemål via hemsidan. Garants koncept ger en helt ny service som inget annat företag 

på marknaden erbjuder, och ger därmed mervärde som kunden kan vara villig att betala 

mer för. Detta anser vi vara den främsta egenskapen hos Garant som gör det till en 

EMV av fjärde generation. Målet är även att differentiera sig vilket det är tydligt att 

Garant strävar efter, eftersom Garant erbjuder något som ingen annan gör. Fokus ligger 

alltså inte på pris som i de tidigare generationerna, utan Garant ska locka kunderna med 

det erbjudna mervärdet. Precis som i Laaksonen & Reynolds modell, är Garant ett 
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varumärke med segmentering, typiskt för den fjärde generationen. Detta skapar ett 

segment av potentiella kunder till Garant, de som vill engagera sig och vara delaktiga i 

utformandet av varusortimentet. Denna typ av segmentering är väldigt bra utformad då 

det kan attrahera konsumenter ur alla typer av kundgrupper vilket kan skapa en bred 

kundkrets. 

 

Associationer som kopplas till ett varumärke beror, som vi har sett tidigare, på vilken 

bakgrund man har och ens generella inställning till livet. Kundens bakgrund påverkar 

naturligtvis vilken association kunden kommer att ha till varumärket Garant. Garant 

inriktar sig likaså inte till en specifik kundgrupp, utan till alla kunder som vill känna sig 

delaktiga och kunna påverka. Eftersom Garant i dagsläget inte vet vem den typiske 

kunden kommer att vara, är det svårt att se vilka associationer denna kan komma att ha 

till märket. Skulle Garant rikta in sig på ytterligare ett segment, exempelvis barnfamiljer 

eller seniorer, skulle denna kundassociation vara lättare att upptäcka och kunna utöva 

inverkan på. Detta för att det är lättare att se vilken självbild kundgruppen har och 

vilken respons man vill frambringa. Med detta menar vi att endast lyhördhet kanske är 

ett för brett segment i sig för att kunna få bra respons, just med tanke på kundernas 

spridda preferenser. Om konceptet är att vara lyhörd så måste Garant bevisa för kunden 

att den verkligen lyssnar på var och en av dem, för att kunna skapa en god relation till 

kunden. Vi ser svårigheter med att bemöta alla kunders preferenser och det kan vara lätt 

att tappa fokus i ett senare skede av lanseringen. Det viktigaste i varumärkesresponsen 

är att förmedla just det ytterligare värdet som Garant tillför, och som är specifikt för den 

fjärde generationens EMV. För att just kunna klassas som en fjärde generation måste 

alltså Garant hålla fast vid lyhördheten.  

 

Kunden förväntas vara beredd att betala ett högre pris för fjärde generationens EMV. 

Framgången ska alltså inte mätas i hur billig varan är, utan tvärtom, hur högt priset är. 

Ju högre pris, desto högre framgång, eftersom kunden är villig att betala för mervärdet. 

Priset för den fjärde generationens EMV är därmed i Laaksonen & Reynolds modell 

samma som, eller högre än, LMV, medan de tidigare generationerna alltid prismässigt 

ligger under LMV. Även om priset inte är huvudsaklig fokus i Garants strategi, så är det 

fortfarande en viktig faktor. Priset på varorna i Garants sortiment ligger 10-15 % under 

de ledande märkesvarorna, vilket bevisar att när det kommer till pris så är Garant inte en 
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utpräglad EMV av fjärde generation. Garant har fortfarande egenskaper från de tidigare 

generationerna som har fokus på konkurrens inom pris. Att priset måste ligga under 

LMV kan bero på att mervärdet ligger i lyhördheten, vilket kan vara svårt att sätta ett 

pris på. Detta till skillnad från andra EMV av fjärde generationen som erbjuder varor 

där mervärdet finns i själva varan. Kunden erbjuds, vare sig de köper varan eller inte, att 

ge utryck för sina åsikter genom att göra sin röst hörd på hemsida. 

 

Kundens motiv för att köpa en EMV av fjärde generationen är, enligt Laaksonen & 

Reynolds, bättre och unika produkter, medan motiveringen i tredje generationen lyder 

pris och kvalitet. Här har Garant egenskaper från båda generationerna eftersom priset 

fortfarande är lägre än LMV, vilket kan göra det till ett skäl att köpa varorna och visar 

på egenskaper av tredje generationens EMV hos Garant. Denna prisuppfattning som 

bättre stämmer överens med tredje generationen kan dock skapa problem för Garant. 

Även om ett lägre pris kan locka till sig kunder så kan det även stöta bort dem. Då 

Garant ska ses som ett märke som erbjuder produkter av hög kvalitet så är det kanske 

nödvändigt att man sätter ett pris i samma klass som leverantörerna. Konsumenten 

kanske annars återigen förknippar även fjärde generationens EMV med sämre kvalitet 

när man inte tar ett pris jämförbart med LMV. 

 

När det gäller kvalitet är det ett köpmotiv även i fjärde generationen, genom att satsa på 

bättre produkter än LMV. Produkten i sig är viktig, vilket Garant likaså riktar fokus på, 

genom att alltid satsa på hög kvalitet som är likvärdig de ledande märkesvarorna. När 

det kommer till just kvaliteten och imagen kan Garant passa in på både tredje och fjärde 

generationen, då de strävar efter att vara jämförbar med LMV eller bättre. Emellertid är 

dess produkter i sig inte unika. Hittills består sortimentet av basvaror och unikheten 

ligger i att kunden kommer att ha ett ökat inflytande på utvecklingen. För att kunna vara 

en ”äkta” EMV av fjärde generationen ska EMV vara så unik att kunden är beredd att 

betala samma pris som för LMV.  

 

Målet för att införa en fjärde generations egna märkesvaror är bland annat att stärka 

greppet om kunderna. Eftersom Garant är ett nytt varumärke måste det först och främst 

skapa en relation till sina kunder. När det handlar om detaljisten, Axfood, kan greppet 

om dess kunder till butikerna eventuellt stärkas genom Garant, eftersom märket endast 
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finns i Axfoods butiker. Detta kan dock försvåras av saknaden av en tydlig koppling till 

kedjan. Kunderna kanske inte känner till att produkten kommer från Axfood eftersom 

den har ett eget varumärkesnamn som inte är kopplat till vare sig butiken eller kedjan.  

 

Enligt Laaksonen och Reynolds modell platsar Garant som en fjärde generations EMV, 

men med vissa karaktärsdrag av en EMV av generation tre. Modellen är dock av 

generell karaktär och det kan vara svårt att hitta ett EMV som platsar perfekt in i 

samtliga egenskaper hos en generation. Garant passar in på den fjärde generationen 

gällande strategi, mål och varumärke. Vi anser även att Garant genom att erbjuda något 

nytt som medför mervärde för kunden, lyhördheten, så är det till stor del en EMV av 

fjärde generationen. Svårigheten ligger i hur man positionerar sig prismässigt. Genom 

att Garant är en satsning i mediumposition, något som fjärde generationen EMV 

vanligtvis inte är, kan kunderna missuppfatta vad Garant vill erbjuda. Kunderna kan i 

och med de lägre priserna uppfatta och placera Garant som ännu ett EMV av tredje eller 

tidigare generation. 

 

5.2 Tescos framgångsfaktorer på den brittiska 

marknaden att tillämpa i Sverige 
 

Framgångssagan som har skapats på den brittiska marknaden gällande EMV verkar 

främst ha sitt ursprung i det oligopol, nästintill monopol, som har vuxit fram under de 

senaste decennierna. Först och främst har Tesco gått från att endast vara en spelare på 

marknaden till att ta över ledarrollen inom distributionskedjan. Denna ledarroll har gjort 

att man har kunnat bestämma allt från priser till vad som ska finnas i butikerna. Genom 

att man har lyckats slå ut mindre konkurrenter och på så sätt skapat större kundkretsar 

som har genererat mer pengar, har man fått möjligheter att växa på alla tänkbara sätt. 

Man har helt enkelt skapat bästa möjliga utgångspunkt för att introducera ett brett 

sortiment av EMV. Den fördelaktiga ställningen på marknaden har som sagt bidragit till 

en ökad kundkrets då konsumenterna helt enkelt inte har haft så många detaljister att 

välja på. Detta är dock inte nog för att man ska kunna hålla kvar sina kunder om man 

inte har något essentiellt att erbjuda. Det är något som Keller nämner i flera av sina steg 

och det gäller allt från produkten i sig till vad man erbjuder i attribut och service.  
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Tesco har varit väl medveten om detta och har därför agerat på ett imponerande sätt. 

Först och främst har man fokuserat på produktutveckling vilket har gett företaget 

tillfälle att erbjuda kunden innovativa och kvalitativa produkter. Detta kan jämföras med 

Kellers synsätt på prestation inom varumärkesbyggandet. Då Tescos produkter har 

uppnått en hög kvalitet tillfredställer man det vitala attributet av primär ingrediens. 

Vetskapen om att man kan attrahera många segment (då det är få aktörer på marknaden) 

har även fått Tesco att satsa på en breddning av sitt eget sortiment EMV.  Man erbjuder 

allt ifrån generiska EMV (Tesco Value), till en medelnivå som erbjuder varor av både 

andra, tredje och fjärde generationens märkesvaror (Tesco Standard). Slutligen erbjuder 

man även Tesco Finest som helt och hållet är en fjärde generationens märkesvara. 

Genom att observera kunderna på nära håll genom butikerna har man kunnat se till 

deras preferenser i ett tidigt skede och därför kunnat skapa produkter som möter alla 

kunders behov. Tescos egna segmenteringsmodell är ett utmärkt exempel på hur man 

kan möta preferenser över alla kundklasser. Modellen visar att intentionerna är att 

erbjuda varor till alla samhällsklasser och smaker något Keller påpekar är av ytterst vikt. 

Till exempel kan Tescos linje av hälsosamma och miljövänliga varor skapa en positiv 

association i konsumentens minne till att Tesco är ett företag som värnar om miljö och 

människors välmående. Detta har gjort att Tesco har lyckats etablera en image av att 

vara ett varumärke av kvalitet i konsumenternas medvetande. Tesco har genom denna 

image lyckats skapa sig en identitet som attraherar många segment. Enligt Keller är 

identitet det första steget inom varumärkesbyggandet och att man där väljer hur man ska 

ses i kunden ögon. Tesco har genom flera faktorer, som beskrivits ovan, lyckats bredda 

sin identitet och på så sätt skapat en unikhet över sitt EMV sortiment.  

 

Då Tesco innehar en central roll inom distributionskedjan och kan påverka 

prissättningen, har de stora möjligheter att influera hur kunden ska associera varan i 

förhållande till pris. Keller talar om att kunden ofta jämför varumärken utefter pris och 

därefter placerar varumärket i en viss kategori i sitt medvetande. Då Tesco inom sitt 

sortiment erbjuder produkter som ska attrahera kunder över alla segment så finner man 

en prissättning som sträcker sig från billigt till dyrt. Till exempel, inom produktlinjerna 

Tesco Finest och Tesco Fair Trade erbjuder man ett pris som är likvärdigt eller ibland 

högre än tillverkarens. Möjligheten att kunna göra detta med sina premiumprodukter 
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kommer ännu en gång av det faktum av Tescos starka ledarroll inom 

distributionskedjan. Genom att distributionsledet är kortare så kan man hålla vad man 

lovar med sina produkter. Står det att juicen är färskpressad idag så är det svårt för 

leverantören att erbjuda samma inslag med den betydligt längre distributionskedjan. 

Associationen blir då i kundens minne att Tesco är de som erbjuder den bästa produkten 

gällande färskpressad apelsinjuice. Det extra värdet gör att kunden kan tänka sig att 

betala mer. Genom att man erbjuder något unikt med produkten men även håller vad 

produkten lovar så skapar man en trovärdighet vilket Keller menar i sitt tredje steg är av 

stor vikt för att få ett bra gensvar på varumärket. Då Tesco har skapat en image av att 

erbjuda produkter av högsta kvalitet innebär det att det högre priset är en bekräftelse på 

att det är en bra produkt. Hade Tesco valt att sätta priset lägre hade kunden kanske 

funderat på om det verkligen var en kvalitetsvara. Att Tesco har lyckats skapa 

premiumprodukter som köps till samma eller högre priser än leverantörernas visar att 

man har lyckats med sin fjärde generations märkesvaror. Denna image Tesco har fått 

kan även bidra till att deras andra märkesvaror med mediumposition som påminner om 

Garant, har fått en bra image. Därför ifrågasätts inte kvaliteten vilket gör att dessa varor 

kan säljas till ett lite lägre pris.  

 

Vidare har Tesco insett vikten av hur man presenterar produkten. I och med bredden av 

deras sortiment så har de utvecklat paketeringen till att vara mer färgglad och med 

bättre design, allt för att locka till sig kundens intresse. Tescos logo finns fortfarande 

kvar men i mindre format. Keller betonar vikten av att skapa framträdande drag hos 

varumärket som påvisar vad det kan erbjuda kunden. Genom att Tesco har använt sig av 

namn som Tesco Finest och Tesco Fair Trade så har de gett en klar association i 

kundens minne till vad varan står för. Då Tescos namn inte har varit den framträdande 

texten så drar det ändå tanken till Tesco. Kunden uppmärksammar först att det är en 

vara som är Fair Trade och därefter att den är gjord av Tesco. Det framträdande draget 

är det som är det vitala för kunden, i det här fallet Fair Trade, samtidigt som en 

association till Tesco görs. 

 

Det faktum att Tesco i sina affärer erbjuder olika typer av service utöver matvarorna 

skapar ytterligare bra associationer i kundens minne. Möjligheten till att göra sina 

övriga ärenden ger större anledning att återvända till butiken, vilket kan bidra till att 
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man även gör fler matvaruinköp i butiken. Tescos kundkort är ytterligare ett attribut 

som kan frambringa att en kund väljer att köpa mer av Tescos egna varor än andra 

produkter. Enligt Kellers sista steg är lojalitet det vikigaste i varumärkesbyggandet, att 

på något sätt kunna etablera en djupare förståelse mellan konsumenten och varumärket. 

Det är just en sådan möjlighet Tescos kundkort kan skapa då man kan erbjuda förmåner 

och annat som endast kunder som har kortet får ta del av. Detta skapar en 

lojalitetsrelation mellan kunden och butiken. 

 

I och med detta så finns det flera framgångsfaktorer gällande Tesco på den engelska 

marknaden som svenska distributörer kan följa och som eventuellt kan bidra till 

framgångar vid introduktionen av fjärde generationens EMV. 

 

Det vi har sett från den engelska marknaden är att man genom sin ledarroll på 

marknaden kan skapa fördelar gällande EMV. Både den svenska och den engelska 

marknaden präglas av att bestå av ett oligopol. I likhet med Tesco så kan Axfood 

använda sin ställning på den svenska marknaden för att förbättra imagen runt EMV och 

i synnerhet när man är i början av att införa den fjärde generationens märkesvaror. Man 

kan helt enkelt försöka bli en ”first mover” genom lanseringen av Garant, i likhet med 

hur Tesco gjorde med utvecklingen av sin fjärde generation på nittiotalet. Lyhördheten 

kan vara den rätta vägen att gå då det erbjuder just något nytt som kunden inte tidigare 

har upplevt och därför kan man fånga ett intresse för konceptet. 

 

En av de viktigaste faktorerna som vi har sett på den brittiska marknaden genom Tesco, 

är skapandet av associationer av hög kvalitet med varumärket. Genom att namnge de 

egna märkesvarorna med namn som Fair Trade och Finest, ger det en indikation på vad 

märket ämnar bidra med för mervärde. Detta kan man vara på god väg att göra med 

Garant. Garant för tankarna till ordet garanti, en synonym för trygghet och löfte, som 

kan skapa positiva associationer i kundens minne om att det är ett tryggt märke som kan 

garantera kvalitet. Med namnet förmedlar man även märkets kultur och personlighet, 

som kunden kan relatera till sin egen självbild, och är första steget i skapandet av en 

relation enlig Kapferers prisma. 
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En annan framgångsfaktor från brittiska marknaden som kan tillämpas, och som redan 

introducerats i Sverige, är användande av kundkort i butikerna. Äger kunden ett 

kundkort kopplat till en kedja ökar chansen att denne kommer tillbaka till kedjan för att 

handla igen. Axfood kan utnyttja de befintliga kundkorten som finns hos Hemköp och 

PrisXtra för att få associationer om Garant till både högre och lägre segment.  

 

Slutligen har vi sett att Tesco har lyckats segmentera sina EMV av fjärde generationen 

över flera olika segment. Detta är även en möjlighet för Garant att ta efter, då Garant 

inte är riktat till ett specifikt segment utan till alla som vill bidra med åsikter. Detta 

skapar möjligheter för Garant att attrahera konsumenter inom alla kundgrupper om man 

spelar sina kort rätt. Genom att följa Tescos exempel att satsa på att erbjuda kvalitet i 

det övre segmentet, och då genom sin lyhördhet få reda på vad konsumenterna vill ha, 

så kan man uppnå en image av att vara lika bra, eller bättre, än leverantören. Har man 

väl etablerat sig som ett kvalitetsmärke så kan man göra mycket, även av de andra EMV 

man erbjuder, vilket Tesco har bevisat. 

 

5.3 Främsta skillnader och likheter mellan Garant 

och brittiska Tesco 
 

Vi kan titta närmare på varumärkena Garant och Tesco för att se vad de har gemensamt 

och vad som skiljer dem åt.  

 

Den största skillnaden som vi har observerat är varumärkets namn och därmed dess 

koppling till kedjan. Garants namn är inte kopplat till varken kedjan (Axfood) eller 

butiken där den säljs (Willys, Hemköp och PrisXtra), medan Tesco har kedjans namn på 

samtliga EMV i sina livsmedelssortiment. Garant är alltså i nedre delen av Kapferers 

modell (låg grad av koppling till kedjan) medan Tesco är i högre delen (hög grad av 

koppling).  

 

Namnet kan betyda mycket för kunden och vilka associationer denne skapar i sitt 

minne. Även responsen och imagen som ett varumärke uppväcker kan bero mycket på 

dess koppling till kedjan. Bär EMV kedjans namn har det direkt koppling till kedjan och 
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påverkar därmed dess rykte och lojalitet. Har kedjan ett gott rykte och image kan det 

även bidra till varumärket får det, och vice versa. Det är alltså viktigt att koncernen och 

märket delar och kommunicerar samma värderingar för att ge kunden en enhetlig bild. 

Varumärket måste leva upp till vissa standarder för att inte ge koncernen ett dåligt rykte. 

Har varumärket däremot ett eget namn som inte är kopplat till kedjan eller butiken, 

bidrar det kanske inte lika mycket till lojaliteten till butiken, då det inte är uppenbart att 

det tillhör just denna butik.  

 

Vi ser både positiva och negativa aspekter med att använda ett orelaterat namn på EMV. 

Eftersom Garant har ett eget namn orelaterad till Axfood eller till butikerna, kan det 

liknas mer vid ett LMV när det kommer till respons hos kunderna. Eftersom det inte är 

uppenbart att kunderna känner till att det är ett distributörsvarumärke, har kunden inga 

tidigare associationer som till andra varumärken. Detta gör att Garant måste ”starta från 

början” och skapa associationer hos kunderna som ett etablerat märke som Tesco redan 

har, vars samtliga EMV har ett koncernrelaterat namn. Emellertid måste associationer 

kunden har till märket vara positiva för att det ska lyckas Det är tydligt att Tesco har 

satsat mer på image av hela koncernen vilket har bidragit till dess framgång på samtliga 

marknader av EMV. Så om koncernen har satsat på att skapa en god image och 

kännedom, kan det vara positivt att använda det namnet även på de egna märkesvarorna.  

 

Axfood är inte ett välutvecklat varumärke och gör därmed rätt i att skapa ett ej relaterat 

EMV. Dessutom är de olika generationerna på den brittiska marknaden väl utvecklade 

och har funnits under en lång tid. Dagligvaruhandeln i Storbritannien mer koncentrerad 

och utvecklad än i Sverige, och de brittiska kunderna är mer vana vid att handla EMV 

så det finns få negativa associationer. Situationen och förutsättningarna på marknaden är 

alltså en annan faktor som skiljer de båda varumärkena åt. I Storbritannien har de olika 

generationerna funnits under en lång period, mycket längre än i Sverige. När 

utvecklingen kom till Sverige visste man alltså inte så mycket om de olika EMV. På 

grund av denna sena etablering har imagen av lågpris varit mer påtaglig, och med detta i 

åtanke kanske utvecklingen i Sverige inte går lika smidigt som i Storbritannien.  

 

Den främsta likheten vi har funnit mellan Garant och Tesco gäller kvalitet och image. 

Tesco erbjuder kvalitetsprodukter inom sin fjärde generations märkesvaror och även 
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Garant vill förmedla en image av att sälja endast bra kvalitetsprodukter. Varje produkt 

måste leva upp till ett visst krav på kvalitet och måste vara likvärdiga de traditionella 

leverantörsvarorna. Skillnaden är dock den image som varumärkena förmedlar, Tesco 

har genom sin långa närvaro på marknaden kunnat etablera en image av bra kvalité, 

medan Garant har framför sig att skapa denna. Men i och med att man i stor 

utsträckning kan se att både Tesco och Garant är lika när det gäller att attrahera flera 

segment, så är Tesco ett bra exempel för Garant att följa. 

.    

5.4 Att lyckas med fjärde generationens EMV  
 

För att lyckas med ett varumärke, krävs det att man, som vi har sett i de presenterade 

teorierna, skapar en långvarig lojalitetsrelation med kunden. För att göra detta är det 

viktigt att karaktärisera vad som utgör en typisk kund till sin vara. När man har gjort det 

kan man se sätt dels för att kunna behålla dessa kunder och dels för att hitta vägar att 

locka nya kunder. När man har karaktäriserat det som Kapferer kallar bilden av 

mottagaren, kan man börja skapa en relation, genom att förmedla bilden av sändaren. 

 

Vi har tidigare i uppsatsen sett vilka egenskaper tidigare studier har funnit för att 

identifiera EMV-kunden. Studier har bland annat visat att konsumentens motiv för att 

köpa EMV är prismedvetenhet, kostnadsbesparingar och butikslojalitet. En typisk 

EMV-kund är högutbildad och medelinkomsttagare. Fjärde generationens EMV har ett 

högre pris och det är antagligen därför de med högre eller medel inkomst har råd med 

dem. Höginkomsttagare väljer LMV på grund av kvalitet och värdesätter imagen hos 

LMV. Det gäller alltså hos fjärde generationens EMV att skapa en image som kan locka 

kunder med hög inkomst som annars brukar välja LMV. Faktorerna de värdesätter, 

enligt tidigare studier, är image och kvalitet och EMV måste därmed kommunicera till 

kunderna att de är likvärdiga i kvalitet och skapa en image som lockar. Tidigare 

forskning visar dock att den uppfattade kvaliteten spelar den avgörande rollen, och inte 

den faktiska kvaliteten. Därmed är det viktigt att skapa en image av att erbjuda varor av 

hög kvalitet. Denna kan skapas genom priset på varan. Vi har sett att kunden kan 

uppfatta högt pris som en signal på hög kvalitet. Det är därmed viktigt att visa vilket 

mervärde varan medför så att kunden är beredd att betala det högre priset.  
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Enligt tidigare studier känner även kunder risk vid köp av EMV i varugrupper där det 

redan finns en etablerad relation med en LMV av samma varugrupp. De vill därför inte 

byta då de upplever en risk i och med detta. En tydlig egenskap hos fjärde generationen 

EMV är att skapa nya produktinnovationer och utvecklingar. Denna risk kan därmed 

försvinna när det gäller EMV av fjärde generationen, då de erbjuder produkter som 

LMV kanske inte har. 

 

Vidare finns andra risker kunden upplever vid köp. Både den sociala risken och den 

funktionella risken anses vara höga när det gäller EMV. När det däremot handlar 

specifikt om den fjärde generationen, kan dessa risker minska då de mer och mer liknar 

LMV. Genom att försäkra kvaliteten i EMV och att den är likvärdig LMV kan dessa 

risker minska. Finansiell risk är däremot låg när det gäller EMV, detta tror vi inte gäller 

fjärde generationen i lika stor utsträckning eftersom priset är högre än övriga EMV.  

 

En faktor som kan minska den generella risken vid köp är som vi tidigare sett, 

familjaritet. Familjaritet ökar uppfattad kvalitet och minskar därmed risken. Ett sätt att 

öka försäljningen av EMV är alltså att öka exponeringen och göra varumärket familjärt 

för kunden. För Garant, som är ett nyligen introducerat varumärke, kan familjaritet 

verka avlägset då få kunder kanske känner till det vid detta tidiga skede. Eftersom 

distributören själv ansvarar för utplaceringen av varor i butiken kan exponering lätt ske 

genom att ge EMV fördelaktiga hyllplaceringar så att kunden ser den egna märkesvaran 

och känner igen den vid senare tillfällen.  

 

Då man har funnit att värdemedvetna konsumenter ofta köper EMV, men gärna LMV 

när dem är promotade, tyder detta på att detaljisten och leverantören ofta slåss om 

samma kunder gällande värde. Den fjärde generationen, och i synnerhet Garant, 

erbjuder dock det där unika som kan göra att kunden även väljer EMV före promotade 

LMV. Genom att erbjuda ett mervärde genom den unikhet som karaktäriserar fjärde 

generationens EMV, kan man genom stegen i varumärkesbyggandet skapa en relation 

och i slutändan kanske även lyckas vinna över LMV kunder.  
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6. Slutsatser 
 

 

Avslutningsvis kommer vi att presentera de slutsatser vi har kommit fram till under 

denna uppsats, för att besvara frågorna vi ställde i kapitel 1. Vi kommer även i detta 

avsnitt ge förslag på fortsatt forskning inom egna märkesvaror.  

 

6.1 Slutsatser 
 

Vi har sett att vad som skiljer fjärde generationens egna märkesvaror från de tidigare, är 

först och främst mervärdet det erbjuder. Fjärde generationen är inte ämnat att locka 

kunder med priset, som de tidigare generationerna, utan med det ytterligare värde 

kunden får. Garant är en EMV av fjärde generationen just för att det erbjuder någonting 

som kunden inte kan hitta hos andra varumärken, lyhördhet, som ger ett mervärde. Vi 

har dock sett att Garant fortfarande har karaktärsdrag av andra typer av EMV då det 

fortfarande satsar på att prismässigt ligga under LMV. Garant passar dock in på 

beskrivningen av en fjärde generationens EMV när det gäller faktorer som strategi, 

kvalitet och image och vi anser därmed att dessa väger upp prisfaktorn och placerar 

Garant i fjärde generationen.   

 

Vid jämförelse med Tesco såg vi att den främsta skillnaden mellan de båda 

varumärkena är deras namn. Tescos EMV är koncernrelaterade vilket naturligtvis 

påverkar synen på alla deras varor. Tack vare att dem har byggt upp en så stark image 

runt hela sitt varumärke så har det automatiskt genererat en bra bild av alla deras EMV 

produkter. Utvecklingen av fjärde generationens EMV har gått mycket lättare då man 

redan tidigare har haft en bra image med sitt eget namn. Garant å andra sidan är totalt 

skiljt från Axfood vilket gör att det måste skapa denna image från början.  

 

Den främsta anledningen till att Storbritannien är långt före flera andra länder i 

utvecklingen av EMV, är hur situationen har sett ut i detaljvaruhandeln. De få aktörerna 

på marknaden har skapat en oligopol liknande situation där distributörerna har haft stor 
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makt. Detta har gjort att utvecklingen av egna märkesvaror har gått snabbare än i andra 

länder. Genom att vara nära kunderna, har man kunnat se deras preferenser och skapa 

segment som tilltalar alla som handlar i butikerna. Bolaget Tesco har delat upp sina 

EMV i segment som täcker hela marknaden. Tesco har även visat att prissättningen har 

stor betydelse, och att kunder till och med kan få ökat förtroende för kvaliteten på en 

produkt tack vare priset. Fjärde generationens EMV inte är fokuserat på lågpris utan ska 

vara på samma nivå som LMV, och därmed kan vi se en framgångsfaktor som svenska 

företag kan ta efter.  

 

För att lyckas med den fjärde generationens egna märkesvaror i Sverige, behöver man 

först och främst bidra med ett mervärde som kunden är beredd att betala ett högre pris 

för. Sedan gäller det att minska den upplevda risken kunden känner vid köp av EMV. 

Genom att uppvisa varumärket genom strategiska placeringar i butiken, kan kunden 

känna en större familjaritet med märket och därmed ökar dess image.   

 

En rekommendation för att öka kundlojaliteten, som vi har sett från Tesco, är att arbeta 

mer med de redan befintliga kundkorten inom Axfood i de redan etablerade butikerna. 

Att promota Garant genom korten kan bara en bra idé, t.ex. genom erbjudanden som 

”köp två varor, betala för en” så kan man öka medvetenheten och fånga kunders 

intresse. Lyckas man med detta så kanske man även ytterligare kan fördjupa lojaliteten 

genom att skapa ett eget kort för Garant. Detta kan göra att Garants kunder även känner 

sig speciella och del av Garant. 

 

Mer generella rekommendationer vid införandet av fjärde generationens egna 

märkesvaror kan vara att använda sitt egna företagsnamn som redan är etablerat och har 

en bra image vilket kan skapa en större genomslagskraft på marknaden. Vidare så kan 

man även satsa, som Garant, på ett specifikt mervärde som kunden är villig att betala 

mer för. Detta kan detaljister lätt göra genom närheten till kunderna i butiken där man 

kan genomföra kundundersökningar för att exempelvis se vad som fattas eller är aktuellt 

inom deras behov. 
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6.1 Fortsatt forskning 
 

Vi har nu sett utvecklingen av distributörernas egna märkesvaror från att ha varit ett 

lågprisalternativ i första generationen, till att skapa mervärde i den fjärde generationen. 

Med tanke på hur snabbt de senaste generationerna har utvecklats, dröjer det nog inte 

länge förrän nya koncept utvecklas på marknaden. Kommer det dröja lika länge som 

med den fjärde eller har de svenska distributörerna insett vikten av att vara först inom 

EMV utvecklingen? Flera forskare har spekulerat i var utvecklingen kommer att ta oss 

härnäst med den femte generationen och vad denna kommer att innebära för EMV som 

koncept. Men man kan ju spekulera om vad som kommer att hända med utvecklingen i 

Sverige, och det är kanske något värt att forska vidare i.  

 

Vidare så har denna studie utförts från ett företagsperspektiv, därför anser vi att det även 

kan vara intressant att undersöka hur den fjärde generationen uppfattas ur ett 

kundperspektiv. Hur finner kunderna att ett mervärde kan skapas hos de egna 

märkesvarorna och kan man se en förändring av imagen ur deras perspektiv. Fjärde 

generationens egna märkesvaror väcker intressanta frågor att studera vidare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Frågor om EMV och Garant 
 

Nedan följer frågor uppdelade i två delar. Första delen berör EMV generellt över de fyra 

generationerna och andra delen är inriktad med specifikt på konceptet Garant. Frågorna 

är utformade som öppna frågor, dvs. det finns obegränsat svarsutrymme. Svaren 

kommer att användas för att besvara vår frågeställning om utvecklingen av fjärde 

generationens EMV i Sverige.  

 

 

Del 1  

EMV strategi: 

 

1. Vad anser du vara skillnaden mellan den fjärde generationens och de tidigare 

generationernas EMV? Positiva och negativa aspekter? 

 

 

 

2. Fjärde generationen EMV är inte lika utbedd i Sverige som andra länder t.ex. USA 

och Storbritannien. Vad tror du att det kan bero på? 

 

 

 

3. Vad är det som har lett till att Axfood har fortsatt utvecklingen av EMV från första 

till fjärde?  

 

 

 

4. Vad ser du som de största utmaningarna med att etablera en fjärde generations 

EMV? 

 

 

 

Del 2 

Garant: 

 

1. Hur ser den typiske kunden till Garant ut? Ålder, kön, inkomst, familj osv.  

 

 

 

2. Hur vill Garant uppfattas utöver lyhört? Lojalt, pålitligt etc. Vilka känslor vill ni 

framkalla? 
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3. Hur ska ni skapa den image som ni vill att Garant ska förmedla? 

 

 

 

4. Vilken tanke ligger bakom utformningen av Garant logo? 

 

 

 

5. Hur ska Garant skapa mer värde för kunden jämfört med andra varumärken? 

 

 

 

6. Ska kvalitén på varorna i Garants sortiment vara jämförbar med andra egna varor 

eller lägre/högre? Tror du att lyhördheten bidrar till den uppfattade kvalitén? 

 

 

 

7. Ska Garant hjälpa till att öka lojaliteten till Axfoods butiker? 

 

 

 

8. Hur mycket av utvecklingen av varor kommer att baseras på kunders önskemål? 

 

 

 

9. Vad är det som skiljer processen bakom Garants varor från processen bakom andra 

egna varor? 

 

 

 

10. Hur skulle du beskriva strategin bakom Garant med några få meningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Nicolina Sandelin och Nina Thim 

 


