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Sammanfattning 

Inledning: En distributionskedja fungerar genom att förädla en råvara till färdig produkt 

genom råvaruleverantörer, producenter, leverantörer, återförsäljare och konsumenter. I den 

klassiska distributionskedjan är det i regel leverantörerna som hanterar den slutgiltliga 

förpackningen och står för det varumärke konsumenten ser i butik. Denna marknad har under 

senare tid upplevt en stor förändring i form av återförsäljarnas egna märkesvaror (EMV). 

Dessa varor är tillverkade för att vara så lika marknadsledaren som möjligt och står ofta 

dessutom direkt bredvid dem i butikshyllan. I regel kostar de lite mindre men upplevs ha 

liknande värde och kvalitet. Marknadsandelarna för dessa egna märkesvaror har de senaste 

åren ökat stort och förväntas öka ännu mer. Återförsäljarna tillverkar inte dessa egna 

märkesvaror själva - de produceras av leverantörerna. Då denna marknad är mättad förlorar 

leverantörerna marknadsandelar då dessa produkter tar plats på marknaden. Denna studie vill 

gå till botten med hur leverantörerna hanterar denna trend för att fortsätta vara lönsamma och 

vara en del av distributionskedjan. 

Syfte: Studien syftar till att utforska leverantörers möjligheter, risker och strategiska beslut i 

hänseende till en organisations plats och styrka i distributionskedjan.  

Metod: Detta är en kvalitativ studie som utgår från leverantörens perspektiv. Empirin har 

samlats in genom semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner hos 

leverantörsorganisationer som är engagerade i EMV-produktion. 

Slutsats: EMV erbjuder leverantörerna många möjligheter till tillväxt och utökad 

konkurrensstyrka, men till en sämre marginal och kostnadsstruktur vilket kan ha förödande 

konsekvenser. EMV utmanar den klassiska synen på distributionskedjan och 

konkurrensstrategier. 

Nyckelord: Egna märkesvaror, EMV, detaljhandel, distributionskedja, värdekedja, 

leverantör, konkurrensstrategier, leverantörers märkesvaror, LMV, Porter 

  



 

 

Abstract 

Introduction: A classic distribution chain consists of a raw material supplier, manufacturer, 

wholesaler, retailer and consumer. In this chain it's usually the manufacturers that delivers the 

branded product which ends up in the store shelf. This market has in recent times had a great 

change in the form of the retailers own brands (PL). These products are made to be similar to 

the market leader, and they are often placed right next to them on the store shelf. As a rule 

they have a slightly lower price but the similar quality. These products have risen in 

popularity and they are expected to rise even more. The retailers however do not manufacture 

their own products - that is the manufacturer's job. Considering the market is completely 

mature, this implicates that whenever a new product enters, it does this on the cost of 

someone else. This study wants to examine how the manufacturers work to keep their place 

in the distribution chain. 

Purpose: The purpose of this study is to explore the manufacturer's opportunities, risks and 

strategic possibilities regarding their place in the distribution chain. 

Methodology: This is a qualitative study from the suppliers perspective. The data is collected 

through semi-structured interviews with key personalities from within the organizations who 

are engaged with private label production. 

Conclusions: EMV offer the manufacturers many possibilities for growth and strength, but at 

the cost of lower margins. PL challenges the classic view of the distribution chain and 

strategies of competition.  

Keywords: Private label, PL, Fast moving consumer goods, Supply chain, Value chain, 

Supplier, Competitive strategy, national brand, NB, Porter 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras ämnet uppsatsen ämnar undersöka. Kapitlet börjar med 

att presentera en övergripande bakgrund och därefter en problemformulering som ytterligare 

förklara varför ämnet är intressant och aktuellt. Utifrån problemformuleringen har sedan 

undersökningsfrågor utformats som sedermera leder till studiens syfte. I kapitlets avslutande 

del redogörs studiens avgränsningar som är nödvändiga för att besvara studiens syfte. 

Kapitlet avslutas med en begreppslista som ska hjälpa läsaren att snabbt komma in i studiens 

specifika begrepp. 

1.1 Problembakgrund 

Konsten att hantera sin plats i distributionskedjan blir svårare för varje år som går (Bode & 

Wagner 2015). En klassisk distributionskedja består av råvaruleverantörer, producenter, 

leverantörer, återförsäljare och konsumenter i rakt nedstigande led (Ivanov 2010). Syftet är 

att förädla en produkt genom varje steg nedåt i kedjan och skapa värde genom att förse 

efterfrågan från konsumenten med ett motsvarande utbud, samtidigt som den säkerställer 

flödet av pengar uppåt (Gupta & Dutta 2011). Distributionskedjestrategier handlar om att 

förvalta processer och resurser på det mest rationella sättet - från råvaruleverantör till 

konsument - genom strukturell integration, samarbete och koordination i hela kedjan (Chopra 

& Meindl 2007). En bra distributionskedja är responsiv, flexibel, robust och kostnadseffektiv 

för att på bästa sätt kunna minska onödiga kostnader mellan leden. Den kan snabbt reagera på 

marknadens efterfrågan och öka medverkandes lönsamhet. Delaktighet i en stark 

distributionskedja leder till mer lönsamhet, tydligare kanaler och som ett resultat av detta en 

högre grad av stabilitet och starkare konkurrenskraft gentemot andra aktörer (Ivanov 2010). 

Om flödet i en distributionskedja beskrivs som vertikalt kan konkurrens mellan aktörer 

beskrivas som horisontellt - producent mot producent, leverantör mot leverantör och 

återförsäljare mot återförsäljare - konkurrensen sker mellan olika aktörer för att få en plats i 

kedjan.  

 

Kontroll över distributionskedjan är viktigt för organisationers konkurrensstyrka. Detta skiljer 

sig åt även mellan branscherna där de som arbetar med komplexa produkter i regel har 

mindre kontroll över distributionskedjan medan branscher med mindre komplexa produkter 
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har större kontroll (Porter 1985). En produkts komplexitet har i regel att göra med hur mycket 

förädling som krävs. I köttindustrin exempelvis skapas en stor mängd köttdetaljer medan 

mjölken i mejeriindustrin inte skapar lika många. Av denna anledning skiljer sig oftast 

ägarstrukturen i dessa industrier, där mejerier ofta är ägda av bönderna själva medan 

köttindustrin har en större uppdelning (Macklean 2015). Av denna anledning ser sällan 

verkligheten ut exakt som distributionskedjemodellen, då en aktör kan inneha flera positioner 

i kedjan samtidigt. En producent kan vara en leverantör, men en leverantör måste inte vara en 

producent (Ivanov 2010).  

 

Varför konkurrens inom kedjan blir allt svårare beror till stor del av den växande trenden 

inom återförsäljarnas egna märkesvaror (EMV). Konkurrens som i vanliga fall sker 

horisontellt innebär i detta fall för leverantören konkurrens i nedstigande led - mot 

återförsäljaren. Dessa konkurrerar med den övriga kedjan genom att sälja egenmärkta 

produkter. De liknar ofta de marknadsledande traditionella varumärkena i kvalitet och 

utseende men ligger i regel något under i pris. Dessa produkter kan även konkurrera med 

lägre marginaler genom de minskade marknadsföringskostnaderna. På grund av detta kan de 

konkurrera genom ett lägre pris än vad leverantören kan erbjuda (Hoch & Banerjee 1993). 

För att ha tillgång till information såsom konsumentens vanor, köpbeteenden och 

tillvägagångssätt måste leverantörsorganisationerna skapa dyra utredningar, medan 

återförsäljaren naturligt har datan genom sin tillgång till slutkonsumenten (Narasimhan & 

Wilkox 1998). Utöver detta har de total makt över hyllplacering (Olson 2012). För de övriga i 

distributionskedjan uppstår en strategisk komplikation, då den aktör som i vanliga fall står för 

efterfrågan plötsligt även står för utbud. Leverantörernas begränsade tillgång till information 

om slutkunder leder till att de har en mindre förhandlingsstyrka gentemot återförsäljaren som 

besitter mer information. Porter (1985) diskuterar hur aktörers förhandlingsstyrka påverkar 

deras konkurrenskraft i distributionskedjan. Förhandling sker huvudsakligen mot aktörer i 

ovanstående eller nedanstående led där aktörer med stark förhandlingsstyrka är mer 

konkurrenskraftiga. Ju mer konkurrenskraft en aktör har desto lättare är det för den att ha en 

plats i distributionskedjan. Konkurrens sker genom positionering via pris, differentiering eller 

fokusering. Om en aktör inte är stark i någon av dessa strategier kommer den att bli fast i 

mitten och tappa styrka gentemot konkurrenter på marknaden. Förfrågan om att producera 

EMV går till leverantören oavsett om det är denna aktör som tillverkar produkten från 

grunden eller bara köper in råvaror för att sedan förpacka och leverera. Leverantörer fattar 
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strategiska beslut om vem de vill sälja till och hur de vill arbeta med sitt varumärke 

konkurrensmässigt (Macklean 2015). 

 

EMV delas in i fyra generationer, där de två första handlar om lågpris och 

lågkvalitetsprodukter. Medan marknadsandelen för dessa minskar, ökar de två andra 

generationernas EMV, där generation tre består av ett utbud som försöker efterlikna 

marknadsledaren och generation fyra består av premiumprodukter som bygger värde för 

varumärket (Laaksonen & Reynolds 1994). Då studien inte ämnar undersöka en specifik 

generation av EMV hanterar den alla generationer av EMV då de kan existera samtidigt inom 

en och samma leverantörsorganisation. 

1.2 Problemformulering 

Egna märkesvaror är produkter som är producerade av en leverantör, som vanligtvis också 

tillhandahåller ett leverantörsvarumärke (LMV). Skillnaden mellan LMV och EMV är att 

LMV ägs av leverantören medan EMV ägs och marknadsförs av återförsäljaren (Sprott & 

Shimp 2004). En leverantör är en organisation som i någon form förfinar, förpackar eller 

tillverkar en produkt vars råmaterial vanligtvis inköps av en annan organisation. Då 

leverantören ofta befinner sig i mitten av distributionskedjan måste denna ta hänsyn till vem 

som köper produkten och vem den köper råmaterialet av (Chopra & Meindl 2007). En 

producent kan vara en leverantör, men en leverantör måste inte vara en producent. Därför är 

leverantören den som fattar beslutet om att producera EMV oavsett om det också är den som 

producerar produkten från grunden eller bara köper in råvaror för att sedan förpacka och 

leverera. EMV är vanligast förekommande inom dagligvaruhandeln där produkter har snabb 

omsättning (Soberman & Parker 2006). Tidigare har egna märkesvaror varit begränsade till 

konsumtionsvaror men återfinns nu inom en mängd olika branscher, vilket omfattar allt från 

bank till läkemedel (Gomez-Arias & Bello-Acebrón 2008). Historiskt sett har tillväxten av 

egna varumärken skett genom två orsaker. Den ena innebär att återförsäljarna lockar med 

leverantörsvarumärkena för att sedan få konsumenterna att välja återförsäljarnas egna 

varumärken (Hoch & Banerjee 1993). Den andra är att EMV pressar priserna och möjliggör 

för återförsäljare att få bättre marginal från tillverkare i form av lägre grossistpriser på 

leverantörsvarumärken (Mills 1995). Marknadsandelen EMV har ökat stort i den svenska 

detaljhandeln det senaste årtiondet och är idag större än någonsin tidigare (Nielsen 2014). 
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En ökning av andelen EMV sätter i synnerhet press på de leverantörer som inte är 

marknadsledande. För att finnas kvar måste de i vissa fall överväga att ge upp 

marknadsandelar genom att tillverka och leverera EMV, vilket kan skapa en slags 

kannibalism gentemot det egna varumärket (Gomez-Arias & Bello-Acebrón 2008; Quelch & 

Harding 1996). Annan forskning menar dock att EMV inte enbart är negativt för 

leverantörerna, de gynnas även genom att bland annat engagera och därigenom öka 

produktion (Dunne & Narasimhan 1999). En ökad produktion går också hand i hand med 

lösningen för ett vanligt förekommande problem för fabriker – outnyttjad kapacitet. Det är 

väldigt få aktörer som kan fylla sina fabriker med sitt ordinarie utbud. Detta är en av de 

största anledningarna för leverantörer att tillverka EMV (Quelch & Harding 1996).  

 

Ytterligare incitament för leverantörer att producera EMV är att de kan förbättra samarbetet 

gentemot återförsäljaren genom att skapa fler kontrakt och affärer mellan parterna, vilket 

också ökar förhandlingsstyrkan (Corsten & Kumar 2005). Detta medför dock även en risk - i 

en situation där leverantören och återförsäljaren börjar konkurrera om samma kunder med 

snarlika produkter finns risken att leverantören kan förlora inte bara marknadsandelar utan 

även en distributionskanal och därigenom sin plats i distributionskedjan (Sloot & Verhoef 

2008; Altintaş, Kiliç, Senol & Isin 2010). 

 

Porter (1985) menar att förhandlingsstyrkan påverkas uppåt och nedåt i distributionskedjan. 

EMV-trenden ställer till problem för leverantörer då de måste hantera konkurrens från 

återförsäljarna som är nedanför dem i distributionskedjan. Detta leder till att de tappar 

förhandlingsstyrka gentemot de som i vanliga fall står som inköpare. Maktförhållanden på 

marknaden förändras på grund av detta, vilket leder till att vissa organisationer måste 

förändra sin strategi helt för att överhuvudtaget fortsätta vara lönsamma (Gomez-Arias & 

Bello-Acebrón 2008; Quelch & Harding 1996).  

 

Då dagligvaruhandelns marknad anses mogen (Anselmsson & Johansson 2013) trängs mindre 

organisationer ut när EMV kräver mer plats (Macklean 2015). Men det är inte 

organisationerna ifråga som försvinner från marknaden - endast deras varumärken. I och med 

att dessa organisationer i många fall släpper det egna varumärket och går över till att 

producera EMV är det samma produkter som hamnar i detaljhandelns hylla fast under 

återförsäljarens eget varumärke. Marknadsledare klarar dock att hålla sig kvar och tar till och 

med större marknadsandelar i takt med att mindre aktörer förlorar dessa (Macklean 2015). De 
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mindre leverantörerna måste besluta sig för om de vill fortsätta producera under eget 

varumärke eller hur stor del av deras produktion som ska bestå av EMV (Soberman & Parker 

2006). Organisationens storlek kan alltså ha en avgörande roll för hur leverantörer förhåller 

sig till EMV. 

 

I och med att EMV tar marknadsandelar från mindre aktörer (Macklean 2015) är det rimligt 

att dra slutsatsen att det är just dessa aktörer som tvingas in i rollen som producent åt EMV, 

men detta har inte visat sig vara fallet då många marknadsledande organisationer arbetar med 

att producera EMV (Chen, Dhar, George & Narasimhan 2010).  

 

Det finns en mängd olika strategier om hur leverantörer ska förhålla sig till EMV och en del 

anledningar till varför marknadsledande leverantörer väljer att producera EMV, men faktum 

kvarstår att det finns kunskapsluckor i forskningen gällande precis hur leverantörer hanterar 

den växande trenden med detaljisternas egna varumärken. Den här studien vill undersöka hur 

leverantörer hanterar sin position strategiskt i en marknad där deras plats och 

förhandlingsstyrka hotas att förändras eller att försvinna. 

1.3 Undersökningsfrågor 

- Hur hanterar leverantörer konkurrensen från EMV i distributionskedjan? 

- Vilka möjligheter och risker medföljer EMV? 

- Vad kan göras strategiskt för att behålla sin plats i distributionskedjan? 

- Hur påverkar konkurrensen leverantörernas förhandlingsstyrka och relationer 

till detaljister?  

1.4 Syfte 

Studien syftar till att utforska leverantörers möjligheter, risker och strategiska beslut i 

hänseende till dess plats och styrka i distributionskedjan. 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till den svenska marknaden dels på grund av dataåtkomst och 

språkproblematik men också på grund av relevans. Andelen EMV på den svenska marknaden 

är något mindre än i övriga västeuropa, samtidigt som en trend under senare år har stärkt dess 
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närvaro. På grund av att europeiska marknader är mycket lika varandra förväntas den svenska 

marknaden efterlikna den europeiska i detta hänseende (Nielsen 2014).  

Studien avgränsar sig till leverantörer av EMV i den svenska livsmedelsindustrin då det är 

dessa aktörer som blir mest påverkade konkurrensmässigt av EMV-trenden. Av den 

anledningen är det dessa som måste fatta strategiska beslut och de är därför intressanta för 

studiens syfte (Konkurrensverket 2016). Vid insamlande av produkter tas inte hänsyn till 

vilken generation EMV-produkten tillhör.  

 

  



7 

 

2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för studiens 

analys och slutsats. Kapitlet ämnar ge läsaren en grundläggande förståelse till studiens 

empiriska resultat. Först presenteras distributionskedjan som förklara hur organisationer 

tillsammans arbetar från råvara till slutprodukt. Därefter följer en genomgång av porters 

konkurrensstrategier som är uppdelade i porters femkraftsmodell, basstrategier och 

värdekedja. Kapitlet avslutas sedan med att förklara EMV:s generationsutveckling och 

strategiska ramverk. 

2.1 Distributionskedja 

En distributionskedja består av direkt eller indirekt involverade parter från råvara till 

slutprodukt i syfte att uppfylla konsumenternas efterfråga (Chopra & Meindl 2007). 

Distributionskedjan är en samarbetsprocess där både organisatoriska och mänskliga 

beslutsprocesser omvandlar och använder resurser på det mest rationella sättet för att skapa 

värde för organisationer, konsumenter och intressenter längs hela distributionskedjan (Ivanov 

2010; Estampe, Lamouri, Paris & Brahim-Djelloul 2013). Delaktighet i en stark 

distributionskedja leder till en högre lönsamhet, tydligare kanaler och som ett resultat av detta 

en högre grad av stabilitet och starkare konkurrenskraft gentemot andra aktörer (Ivanov 

2010). 

 

Distributionskedjan kan ses utifrån tre strukturella dimensioner - vertikal struktur, horisontell 

struktur och vertikal position (Lambert & Cooper 2000). Den vertikala strukturen avser 

antalet nivåer i hela distributionskedjan medan den horisontella strukturen avser antalet 

leverantörer/kunder inom varje nivå. Båda strukturerna kan vara långa eller korta och 

bestäms av produktens/kedjans komplexitet. Den vertikala positionen innebär i sin tur 

organisationens position inom distributionskedjan. En organisation kan placeras vid eller nära 

råvaran, vid eller nära slutkonsumenten eller någonstans däremellan. Samordning och 

samarbete inom distributionskedjan sammankopplar parter genom flöden av material, pengar 

och information (Gupta & Dutta 2011). I regel strömmar material, komponentdelar och varor 

neråt, information i båda riktningar och flödet av pengar uppåt i distributionskedjan. I en 

effektiv distributionskedja väger hanteringen av flöden uppströms och nedströms lika. 
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Figur 1 Distributionskedjan. Omarbetad version utifrån Chopra & Meindl (2007 s.5) Chain of distribution. 

Även om idéen kring en distributionskedja funnits lika länge som både idéen kring en 

produktion och försäljning, introducerades teorin först i början av 1980-talet (Lambert & 

Cooper 2000). Teorin kom snabbt att vinna framgång (LaLonde 1998) genom sitt nya sätt att 

hantera flöden av information och material annorlunda jämfört med andra teorier (Ellram & 

Cooper 1993). 

 

Distributionskedjestrategier har blivit en populär strategi för organisationerna att förbättra 

konkurrensfördelar gentemot andra aktörer (Ivanov 2010) och medfört ett paradigmskifte 

inom modern företagsledning (Lambert & Cooper 2000). Då konkurrens tidigare skedde 

varumärke mot varumärke, butik mot butik sker nu konkurrens allt mer genom leverantör, 

butik och varumärke tillsammans mot andra leverantörer, butiker och varumärken. Ett 

resultat av detta är att enskilda företag inte längre enbart konkurrerar som självständiga 

enheter, utan också som distributionskedjor. På så sätt ökas konkurrenskraften för hela 



9 

 

distributionskedjan (Porter 1998). Därtill är det av stor vikt att tillhöra en bra 

distributionskedja då det kan minska anskaffningskostnaderna som i vanliga fall står för 60–

80 procent av det totala värdet (Dey, Bhattacharya & Ho 2015). 

 

Traditionellt ses distributionskedjan ur ett cykliskt perspektiv vilket innebär att den delas in i 

serier där varje frikopplad serie hanterar det egna flödet av produkter, information eller andra 

medel (Chopra & Meindl 2007). På så sätt optimeras de självständiga serierna vilket leder till 

en ökad produktkunskap och kommunikation. Därmed fungerar de flesta 

distributionskedjorna i praktiken mer likt ett nätverk av flera organisationer och relationer 

snarare än en rak linje (Lambert & Cooper 2000). 

 

Distributionskedjan består av tre nära sammanhängande element - distributionskedjans 

nätverksstruktur, distributionskedjans affärsprocess samt distributionskedjans komponenter 

(Lambert & Cooper 2000). Distributionskedjans nätverksstruktur innebär 

medlemsorganisationer och dess kopplingar mellan varandra. Distributionskedjans 

affärsprocesser innebär verksamheten som producerar en specifik produktion av värde för 

kunden och distributionskedjans komponenter innebär vilka de ledande variabler är inom de 

integrerade affärsprocesserna. När något av elementen ökar, ökar även integrationen mellan 

organisationerna.  

 

För att hanteringen av distributionskedjan ska bli så effektiv som möjligt bör dessa tre 

element genomföras utifrån tre steg (Lambert & Cooper 2000). Steg 1 avser 

nätverksstrukturen och innebär att de viktigaste medlemmarna inom distributionskedjan ska 

definieras. Steg 2 avser affärsprocessen och innebär att bestämma processer som 

implementerar de viktiga distributionskedjemedlemmarna. Steg 3 avser komponenterna och 

innebär att bestämma rätt nivå av integration och förvaltning på vad som skall tillämpas vid 

varje process. Sammanfattningsvis leder detta till att relationen mellan organisationerna får 

en viktig roll i hanteringen av distributionskedjan, vilket visar sig genom att affärsrelationer 

mellan organisationer blir ett allt vanligare sätt att hitta och behålla konkurrensfördelar 

(Mentzer, Min & Zacharia 2000). 

 

Relationer har också som syfte att förbättra de långsiktiga resultaten för de enskilda 

organisationerna och för distributionskedjan som helhet vilket också utvecklar framgångsrika 

detaljhandelsrelationer inom distributionskedjan (Mentzer, Min & Zacharia 2000). 
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Affärsrelationer delas ofta in i strategiska och operativa där de strategiska affärsrelationerna 

är långsiktigt pågående, medan de operativa affärsrelationerna är mer kortsiktiga relationer. 

De strategiska affärsrelationerna går ut på att uppnå strategiska mål som ska leverera värde 

till kunder och lönsamhet till samarbetspartners. Dessa typer av samarbeten leder till en 

hållbar konkurrensfördel eftersom relationen ger en högre kundnöjdhet och skapar mervärden 

samt ger en effektiv och högpresterande relation. Den strategiska affärsrelationen är dock ett 

kostsamt samarbete som kräver stora investeringar i både tid, pengar och engagemang. De 

operativa affärsrelationerna går i sin tur ut på att nå en paritet med konkurrenterna. Dessa 

typer av samarbeten är inte alls lika kostsamma men når heller inte samma höga potential. 

 

Strategiska affärsrelationer är vanligt förekommande mellan återförsäljare och starka LMV-

leverantörer eftersom återförsäljarna insett fördelarna med att ha strategiska affärsrelationer 

med leverantörsorganisationer med starka varumärken (Mentzer, Min & Zacharia 2000). En 

operativ affärsrelation är vanligare mellan återförsäljare och leverantör när återförsäljaren 

erbjuder en stor andel EMV i sitt utbud. Återförsäljaren får då en större förhandlingsstyrka 

vilket gör det enklare för återförsäljaren att ersätta leverantören och uppnå en högre operativ 

effektivitet.  

 

Samtidigt krävs det att nutidens livsmedelsdistributionskedjor måste vara flexibla då dagens 

affärsmiljö kännetecknas av komplexitet, ständig förändring och osäkerhet (Manders, Caniëls 

& Paul 2016). Den ökade globaliseringen har också medfört att många av 

distributionskedjorna för jordbruks- och livsmedelsprodukter numera sträcker sig över hela 

världen i takt med att nya mattrender, kommunikation, transporttekniker och en politisk miljö 

uppmuntrar till en friare handel (Henson & Reardon 2005). Ägandet, längs 

distributionskedjorna, tenderar också till att bli mer koncentrerat till ett minskat antal aktörer 

vilket också förändrar konkurrensen. 

 

Även om det ställs högre krav på distributionskedjans flexibilitet och att andelen EMV ökar 

tenderar tillverkande företag att i allt större utsträckning fokusera på att bygga långsiktiga 

relationer till råvaruleverantörer och kunder under upphandlingarna för att förbättra 

distributionskedjan (Miquel-Romero, Caplliure-Giner & Adame-Sánchez 2014). Trots det är 

många organisationer idag bekymrade över de kostnader som uppkommer vid att vara 

flexibel för att kunna anpassa sig till kundens behov (Manders, Caniëls & Paul 2016).  
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2.2 Konkurrensstrategier  

Porter (1980) menar att konkurrensstrategier syftar till att etablera en lönsam och hållbar 

position gentemot de olika krafterna som bestämmer konkurrensen och att konkurrens 

därmed är kärnan till en organisations framgång eller misslyckande. Porter (1980) menar 

vidare att det finns två fundamentala frågor som ligger till grund för valet av 

konkurrensstrategi. Den första är hur attraktiv en bransch är för en långvarig lönsamhet - alla 

branscher erbjuder inte samma hållbara lönsamhetsgrad. Därför är branschens potentiella 

lönsamhet nödvändig för att bestämma organisationens lönsamhet. Den andra frågan hanterar 

de bestämmande faktorer rörande organisationens relativa position i branschen. Både 

branschens attraktivitet och konkurrenssituationen är dynamiska och förändras över tiden, 

vilket innebär en ständig kamp mellan konkurrenter.  

2.2.1 Porters femkraftsmodell 

Hur attraktiv en bransch är kan identifieras genom modellen Porter’s five forces (1980). De 

fem konkurrenskrafternas styrka bestämmer den möjliga lönsamheten för branschen eftersom 

krafterna har inflytande på priser, kostnader och nödvändiga investeringar. De fem 

konkurrenskrafterna - Hot från nya aktörer, kunders förhandlingsstyrka, hot från substitut, 

leverantörens förhandlingsstyrka och befintlig konkurrens - illustreras i figur 2. 
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Figur 2 Lönsamhet för branschen. Omarbetad version utifrån Porter (1980) Porters five forces. 

Hot från nya aktörer. Denna konkurrenskraft avser hur lätt respektive svårt det är för nya 

aktörer att komma in på marknaden. Ju större produktion en aktör har, desto svårare är det för 

nya aktörer att nå samma produktionsnivå och därigenom etablera sig på marknaden. Även 

tillgången till distributionskanaler spelar en avgörande roll vid inträdet till en ny marknad 

eftersom det är möjligt för tillverkare att sälja sina produkter/tjänster direkt till slutkunden.  

 

Inom livsmedelsindustrin har globaliseringen medfört en ökad konkurrens från nya aktörer, 

eftersom kommunikation, mattrender och transporttekniker har underlättat till en friare 

handel (Henson & Reardon 2005). 

 

Kunders förhandlingsstyrka. När kunderna har stark förhandlingsstyrka kan det mynna ut i 

lägre priser för organisationens produkt eller tjänst. Kundernas förhandlingsstyrka kan också 

direkt påverka om organisationen måste öka värdet samt kvalitén på deras produkt eller 

tjänst. Sammantaget påverkar detta organisationens lönsamhet. Porter (1980) menar att 

kunder är speciellt starka när följande förhållanden finns: 
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(i) När det finns en hög koncentration av köpare eller när det sker köp av stora volymer av 

säljarens relativa försäljning. Kunderna anses extra starka när det finns få dominanta köpare 

på marknaden. Livsmedelsindustrin är ett tydligt exempel på detta då marknaden domineras 

av ett fåtal köpare (Fri Köpenskap 2016).  

 

(ii) När produkterna utgör en signifikant del av köparens kostnader eller inköp. Köparen är 

benägen att utöka de resurser som krävs för att få ett gynnsamt pris och köpa selektivt.     

 

(iii) När produkterna är standardiserade eller odifferentierade. Därmed kan kunderna hitta 

alternativa leverantörer eller ställa leverantörerna mot varandra.  

 

(iv) När omställningskostnaderna är låga för kunden. Kan kunden lätt ersätta produkten eller 

tjänsten från en annan leverantör ökar kundens förhandlingsstyrka.  

 

(v) När köparens lönsamhet är låg skapar det ett incitament för lägre inköpspriser.  

 

(vi) När köparen utgör ett hot för att tillverka egna delar istället för att köpa in av leverantörer 

vilket innebär att de tar över delar av distributionskedjan. 

 

(vii) När råvarans kvalitet inte är viktig för slutprodukten ökar kundens förhandlingsstyrka 

mot leverantören. 

 

(viii) När köparen har full information om efterfråga, marknadspriser samt 

produktionskostnader. Detta förhållande är extra tydligt inom livsmedelsindustrin eftersom 

leverantören inte når ut till slutkonsumenterna utan sin distributionskanal. Kunden har i detta 

fall information om marknadsplanerna, nya produktfördelar samt marknadsföringsinsatser 

(Hultman, Opoku, Salehi-Sangari, Oghazi & Thong Bui 2008). 

 

Hot från substitut. Denna konkurrenskraft avser produkter eller service med liknande nytta 

som en organisations produkter eller tjänster. Substitut har ofta liknande kvalité och funktion 

som en originalprodukt men till ett lägre pris. Därmed avgränsar substitut originalproduktens 

potentiella lönsamhet genom att placera ett tak för vad organisationen kan få ut från 

originalprodukter. De två vanligaste formerna av substitut är produkter med liknande kvalité 
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och funktion fast med lägre pris, medan den andra är produkter med högre kvalité och 

funktion till ett högre pris.  

 

EMV-produkter är direkt konkurrerande men kan också ses som substitut till 

originalprodukter (Dunne & Narasimhan 1999). Inom livsmedelsindustrin ser vi EMV i de 

båda vanligaste formerna av substitut. Den första formen går att härleda till Laaksonen och 

Reynolds (1994) generation två och tre, medan den andra formen avser generation fyra.   

 

Leverantörers förhandlingsstyrka. En leverantör bestämmer kostnaden för råmaterial, 

utrustning och andra faktorer och har därigenom stor makt om beroendet av en 

underleverantör är stort. Leverantörer kan utöva sin förhandlingsstyrka genom att hota med 

att höja priserna eller reducera kvaliteten över produkterna. Porter [1980] menar att 

leverantörer, på samma sätt som kunder, är speciellt starka när följande förhållanden finns: 

 

(i) När det finns ett lägre antal stora leverantörer eller när det säljs stora volymer till kunden.  

Tidigare forskning från mjölkindustrin visar att det är marknadsandelen som avgör hur stor 

förhandlingsstyrka leverantören har (Morton & Zettelmeyer 2004). 

 

(ii) När en leverantör inte behöver tävla mot andra produkter eller substitut. 

 

(iii) När marknaden inte är stark i relation till andra marknader som leverantörer också kan 

sälja till. 

 

(iv) När leverantörens produkt är vital för kunden slutprodukt.   

 

(v) När omställningskostnaderna är låga för leverantören. Kan leverantören lätt ersätta och 

finna nya kunder ökar leverantörens förhandlingsstyrka. 

 

(vi) När leverantören har möjlighet att sälja direkt till slutkonsument.  

 

Befintlig konkurrens. Denna konkurrenskraft avser konkurrens gentemot befintliga aktörer. 

Denna konkurrens ökar från flera direkta konkurrenter om de fyra andra konkurrenskrafterna 

är låga. Konkurrensen uppkommer när konkurrenter känner press eller möjlighet till att 
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manövrera sig till en bättre position. Ofta används taktiker som priskonkurrens, reklam, 

produktintroduktioner och ökad kundservice eller garantier. 

2.2.2 Porters basstrategier 

Den andra centrala frågan behandlar de bestämmande faktorer rörande organisationens 

relativa position i branschen. Organisationens position avgör om hur organisationens 

lönsamhet förhåller sig till de andra aktörerna inom branschen. Porter (1980) har identifierat 

tre basstrategier för hur organisationer ska överleva på en konkurrensutsatt marknad. De tre 

strategierna förklaras nedanstående i figur 3.  

 

Figur 3 Relativ position i brasnchen. Omarbetad version utifrån Porter (1980 s.39) Three generic strategies 

Kostnadsöverlägsenhet. Målet med kostnadsöverlägsenhet innebär att skapa en 

kostnadsstruktur som är betydligt bättre jämfört med konkurrenternas (Porter 1980). Detta 

genom att optimera anläggningar, söka efter kostnadsreduktioner samt kontroller av 

driftkostnader. Genom en låg kostnadsstruktur kan organisationen hantera starka köpare och 
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leverantörer på ett effektivare sätt. Den låga kostnadsstrukturen innebär att en köpare bara 

kan prispressa konkurrenter med högre kostnadsstrukturer. Den låga kostnadsstrukturen 

innebär också en högre flexibilitet mot leverantörer.  

 

Differentiering. En organisation kan skapa en unik produkt eller tjänst genom att 

differentiera sig mot andra produkter eller tjänster inom branschen (Porter 1980). Därmed 

kan differentierade produkter eller tjänster säljas med en högre marginal vilket gynnar en 

organisations lönsamhet. Differentieringen kan, förutom genom nya produkter eller tjänster, 

ske på en mängd olika sätt såsom design, varumärkesposition, teknologi, service, 

återförsäljare eller andra dimensioner. Förutom att differentiating ger en bättre förutsättning 

för högre lönsamhet minskar det också kunders förhandlingsstyrka eftersom de får svårt att 

hitta liknande alternativ.  

 

Organisationer kan genom differentiering erhålla en högre lojalitet genom den unika 

produkten eller tjänsten vilket förstärker organisationens marknadsposition. Precis som 

leverantörers starka produkter har EMV blivit ett allt vanligare och viktigare verktyg för 

detaljister för att differentiera sig från konkurrensen (Miquel-Romero, Caplliure-Giner & 

Adame-Sánchez 2014; Pepe, Abratt & Dion 2011). Detta görs i synnerhet genom EMV:s 

generation fyra, premiumutbudet (Laaksonens & Reynolds 1994). Förutom att EMV kan 

användas som ett differentieringsverktyg kan det också öka kundlojalitet för kedjan (Miquel-

Romero, Caplliure-Giner & Adame-Sánchez 2014; Ailawadi, Pauwels & Steenkamp 2008). 

Därmed kompliceras leverantörens beslut ytterligare gällande EMV-produktion. 

 

Fokusering. Innebär att organisationen fokuserar på en specifik geografisk marknad, 

köpgrupp, sortiment eller genom att erbjuda en bättre service (Porter 1980). När 

kostnadsöverlägsenhet och differentiering handlar om att nå branschövergripande mål, 

handlar fokusstrategin om att fokusera på att tillgodose vissa målgrupper. Strategin bygger på 

förutsättningen att organisationen således kan tillgodose sitt smalare strategiska mål mer 

effektivt eller bättre än aktörer som konkurrerar bredare. Detta resulterar att organisationer 

antingen uppnår differentiering från att bättre uppfylla behoven hos det specifika målet eller 

lägre kostnad för att tillgodose det specifika målet. Men en organisation kan också uppnå 

båda.  
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2.2.3 Porters värdekedja 

När distributionskedjan handlar om hur direkt och indirekt involverade parter strävar efter att 

skapa värde längs hela distributionskedjan förklarar värdekedjan snarare hur varje 

organisation individuellt skapar värde genom aktiviteter (Porter 1985). En distributionskedja 

består därmed av flera organisationers värdekedjor. En organisations aktiviteter är ofta unika 

vilket blir avgörande gällande en organisationens konkurrensfördelar gentemot andra aktörer. 

Värdet i värdekedjan grundar sig i det klassiska antagandet om vad köpare är villiga att betala 

för tjänsten eller produkten. En organisation är lönsamt då värdet för tjänsten/produkten 

överstiger kostnaderna för att producera densamma. Skapa värde för köparna som överstiger 

kostnaderna blir sålunda en målsättning oavsett generisk strategi.  

 

De värdeskapande aktiviteterna som syftar på att öka organisationens lönsamhet delas upp i 

primära och stödjande.  

 

Figur 4 Värdekedjan. Omarbetad version utifrån Porter (1985 s.37) The generic value chain 

Primära aktiviteter. De primära aktiviteterna, som visas i den nedre delen av figur 4, 

hanterar organisationens fysiska flöden, försäljning och service. Dessa primära aktiviteterna 

är sedan uppdelade i fem kategorier.  
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(i) Ingående logistik. Avser de aktiviteter som är associerade med varumottagning, 

lagerhantering och spridande av produkter.  

(ii) Produktion. Syftar på de aktiviteter som omvandlar ingående råvaror till färdiga 

produkter.  

(iii) Utgående logistik. Aktiviteter som handlar om distribution av produkter till kund.  

(iv) Marknadsföring och försäljning. Avser de aktiviteterna som informerar om 

organisationens produkter och tjänster samt hur kunden ska gå tillväga för köp. 

(v) Service. Avser alla de aktiviteter som krävs för att upprätthålla produktens eller tjänstens 

värde.  

 

Stödjande aktiviteter. De stödjande aktiviteterna, som visas i den övre delen av figur 4, är 

nödvändiga för att de primära aktiviteterna ska kunna utföras och understödjer de primära 

aktiviteterna i alla de fem kategorierna. De stödjande aktiviteterna är indelade i fyra 

kategorier.    

 

(i) Infrastruktur. Avser organisationens uppbyggnad och struktur. Denna kategori innefattar 

ett stort antal aktiviteter som allmän ledning, planering, ekonomi, bokföring, juridik, kontroll 

m.m 

(ii) HR. Syftar på organisationens personalavdelning och innefattas av alla de aktiviteter som 

involverar anställning, rekrytering, träning, utveckling och ersättnig.   

(iii) Forskning och utveckling. Anspelar på de tekniska kunskaperna som tas tillvara i 

organisationen för att omvandla ingående delarna till utgående delar. 

(iv) Upphandling. Avser de råvaruinköp som används i organisationens värdekedja i syfte att 

skapa en färdig produkt.  

2.3 Generationsutvecklingen av EMV 

2.3.1 Historisk utveckling  

Tidigare forskning har fokuserat på EMV:s generationsutveckling genom olika generationer 

där EMV initialt handlade om möjligheten att erbjuda varor till ett lågt pris genom att 

detaljhandeln köper in stora partier och därigenom sänka inköpskostnaderna. Detta 

tillsammans med lägre marknadsföringskostnader bidrar till en vara kan säljas till ett lägre 
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pris. Forskning menar att relationen som uppstår av detta florerar upp till en viss punkt, men 

om ingenting utvecklas riskerar den att vända och bli negativ (Ailawadi, Pauwels & 

Steenkamp 2008). EMV:s utveckling i Sverige har till den största delen skett inom sektorn 

för dagligvaruhandeln av livsmedel och alkoholfria drycker. Det har även ökat inom 

sällanköpshandeln, vilket innehåller bland annat sportprodukter och receptfria läkemedel, 

men andelen EMV i denna sektor ökar inte i samma takt. 

 

Bakomliggande motiv och strategier har utvecklats över tid och dessa indelas enligt 

Laaksonen och Reynolds (1994) i fyra särskiljande dimensioner; pris, kvalitet, image och 

strategi. Den första generationens EMV är basvaror som säljs till ett kännbart lägre pris, 

såsom smör, ägg, mjöl och socker. Ofta bar det lägre prissatta alternativet till 

originalprodukter stigmat av lägre kvalitet, och bidrog därför till minskad tilltro till 

varumärket. Den första generationens EMV ses inte som substitut till LMV. Den andra 

generationens EMV är också en produkt som är fokuserad på pris men skiljer sig från den 

första generationen genom att de har högre kvalitet på både förpackning och innehåll, även 

om de inte är på samma nivå som LMV kvalitetsmässigt. Den tredje generationen kallar 

Laaksonen och Reynolds (1994) för “me-too”-utbudet. Dessa försöker att se ut som LMVs 

produkter både i förpackning, storlek och kvalitet, men lägger sig endast några kronor under i 

pris. Dessa produkter strävar efter att konkurrera direkt med LMV. Ofta går dessa produkter 

under ett eget varumärke och bär därför inte längre kedjans namn. Den fjärde generationen 

försöker åstadkomma en högre kvalitet och image än LMV och kallas ofta för 

premiumprodukter. Dessa produkter strävar efter att ge ett mervärde som påverkar 

varumärket i stort. Utvecklingen av den här generationens produkter syftar till att bygga 

lojalitet mot varumärket och differentiera butikskedjan från andra butikskedjor. Det här är en 

innovativ produkt som ofta satsar på ekologi och exklusivitet, som inte strävar efter att 

imitera nuvarande utbud. 

  

EMV fungerar för återförsäljare som ett verktyg för att utöka sin verksamhet och 

kundlojalitet. Försäljare har insett att medan konsumenter kan köpa LMV var som helst kan 

de enbart köpa EMV i de egna butikerna.  
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  Generation 1 Generation 2 Generation 3 Generation 4 

Varumärkestyp allmänna (inget 

varumärke) 

Egen etikett 

(dagligvarukedjans 
namn) 

Eget varumärke (annat 

namn än 
dagligvarukedjan) 

Avancerat varumärke med 

marknadssegmentering 

Strategi Allmänna Lågt pris “Me-too”, alternativ till 
LMV 

Mervärde 

Mål Öka intäktsmarginaler Öka intäktsmarginaler, 
förbättra 

förhandlingsposition mot 

leverantör 

Öka kategorimarginal, 
öka produktsortiment, 

bygga företagsimage 

Öka och stärk grepp om 
kunder, öka 

kategoriseringsmarginal, 

stärka företagsimage, 
differentiering 

Produkt Basvaror Stapelvaror i stora 

volymer 

Varor i stora 

varugrupper 

Varugrupper av vikt för 

dagligvarukedjans image, 

produkter med små volymer 
(nisch) 

Teknologi Enkel produktion och 
teknologi som ligger 

efter LMV 

Enkel produktion och 
teknologi som ligger 

efter LMV 

Närmar sig LMV Innovativ teknologi 

Kvalitet/image Lägre kvalitet och 

sämre image än LMV 

Medelkvalitet, ej likvärd 

marknadsledande LMV 

Jämförbar med 

marknadsledande LMV 

Samma eller bättre än de 

bästa LMV 

Prissättning 20% eller mer under 

marknadsledande LMV 

10-20% under 

marknadsledande LMV 

5-10% under 

marknadsledande LMV 

Samma pris eller högre än 

ledande LMV 

Kundens Motivation Pris är huvudargument Pris är fortfarande viktigt Kvalitet och pris, värde 

för pengar 

Bättre eller unika produkter 

Leverantör Allmän leverantör Delvis specialiserad på 

EMV - 
produktion/leverans 

Oftast specialiserad på 

EMV - 
Produktion/leverans 

Oftast specialiserad på EMV 

- produktion/leverans 

Tabell 1 EMV:s generationer Laaksonen & Reynolds (1994 s.38) 

Tabellen visar hur utvecklingen av EMV har sett ut. När en ny generation av EMV 

uppkommer ersätter den inte den tidigare generationen från utbudet - de existerar samtidigt. 

På detta sätt har EMV kommit att finnas på varje nivå av utbud i dagligvaruhandeln i många 

länder med en utvecklad marknad, i synnerhet i Europa (Thanasuta 2015; Konkurrensverket 

2016). 

Modellen antyder att EMV tenderar att närma sig LMV i pris och upplevd kvalitet allt 

eftersom nya generationer av EMV uppstår. Varje generation uppstår med nya mål för det 

egna varumärket och för butikskonceptet som helhet (Laaksonen & Reynolds 1994). I de 

inledande generationerna handlar det om ökade intäkter och marknadsandelar, medan de 

senare generationerna handlar mer om förstärkning av varumärket. Rimligen kan därför 

lågprisvaror placeras i generation 1 och 2, standardvaror i generation 3 och premiumvaror i 

generation 4. I Sverige är inte EMV som lika utvecklat som i andra etablerade marknader. 

Det allra vanligaste EMV som finns i Sverige tillhör den första, andra och tredje 
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generationen, även om den fjärde generationens EMV upplever en tillväxt som förväntas 

uppnå liknande nivåer som andra utvecklade marknader (Konkurrensverket 2016). 

2.3.2 Strategiskt ramverk för EMV 

Då detaljisterna inte tillverkar egna produkter är de beroende av att leverantörerna vill sälja 

deras produkter i detaljisternas namn. Därför måste leverantörerna ta strategiska val kring 

situationen om EMV. Dessa strategiska val måste tas försiktigt med tanke på att konkurrenten 

ifråga också är kund av leverantörens egna produkter (Hoch 1996). Marknaden för 

dagligvaruhandel, vilket är näst sista ledet i distributionskedjan för varor från producent till 

konsument, betraktas som en mogen marknad, vilket innebär att om någon aktör ökar sin 

marknadsandel kommer det att göras på bekostnad av en annan (Anselmsson & Johansson 

2013). Detta innebär att leverantören måste vara försiktig när det gäller att konkurrera ut 

detaljisternas EMV. I vissa fall kan distributionskanalen gå förlorad eller bli förminskad om 

den relevanta detaljisten tappar marknadsandelar vilket gör situationen speciellt känslig. 

Teorin menar att leverantören i grund och botten kan förhålla sig till konkurrensen gentemot 

EMV i regel ske genom två sätt; producera eller inte producera för detaljisterna.  

 

Om det råder osäkerhet om läget och hur leverantören bör hantera situationen är det bättre att 

förskjuta beslut längre fram när mer information finns att tillgå (Hoch 1996). Han menar att 

om man inte är säker på marknadens volatilitet framförallt i samband med att nya aktörer 

introduceras kan det vara oklokt att agera offensivt. Denna strategi är mest applicerbar i 

marknader med kort produktlivscykel. Dessutom kan det uppstå problem då marknaden är 

starkt föränderligt beroende på hur mycket pengar konsumenterna har till sitt förfogande och 

att EMV:s marknadsandelar under dessa perioder är direkt relaterbar till hushållens 

disponibla inkomst (Hoch 1996). Av den anledningen är den starkaste strategin att avvakta 

och observera - kanske återfår leverantören marknadsandelar när konsumenter återfår 

monetära medel. Men strategin bör appliceras med försiktighet, risken finns att leverantören 

förlorar andelar om denna väntar för länge på att agera och därför helt missar tillfällen. 

 

När detaljisterna har varit effektiva med att kommunicera det egna varumärkets förbättrade 

kvalité (Sprott & Shimp 2004) genom att skapa ett sortiment eller produkt av liknande kvalité 

och med liknande förpackningar som de klassiska varumärkena har byggt under en längre tid 

(Verhoef, Sloot & Njissen 2002) kan leverantörerna välja att distansera sina produkter 
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gentemot EMV. Detta kan ske på två sätt där det ena sättet innebär att öka det upplevda 

värdet hos produkten genom att investera i reklam och distribution för att därigenom skaffa 

sig ett varumärke som är tillräckligt starkt och har tillräckligt bra rykte för att ofta upplevas 

ha en bättre kvalité än detaljisternas egna varumärken (Olson 2012). Ett exempel på sådana 

förbättringar är att börja använda miljövänligt material vid tillverkning, men kan också 

uppnås genom en ny förpackningsdesign. Det andra sättet innebär att besegra konkurrensen 

genom innovation. Innovation från leverantörernas sida bidrar till en minskad marknadsandel 

för EMV, i synnerhet i marknader där produkters livscykel är kort (Hoch 1996). Implicit 

innebär strategin att företaget investerar i R&D vilket leder till ny kunskap inom området som 

leder till en ny produkt. Produktkvalitet är menad att öka på detta sätt och det är viktigt att 

detta kommuniceras. Men fördelarna av tillvägagångssättet kan bli kortvariga, då EMV är ett 

utbud av varor som snabbt anpassar sig och kan erbjuda ett nytt sortiment av varor som liknar 

i kvalité och pris vilket i detta fall har leverantören i slutändan spenderat mycket i utveckling, 

men bara tagit marknadsandelar under den period EMV utvecklar ett liknande utbud. 

 

I motsats till att distansera LMV gentemot EMV kan också leverantörerna bemöta 

konkurrensen genom att reducera prisskillnaden och på så sätt minska gapet mellan dessa 

(Hoch 1996). Detta kan ske antingen genom att höja priset för EMV alternativt genom att 

sänka priset för LMV (Anselmsson & Johansson 2013). Tidigare studier visar att LMV ökar i 

försäljning om prisskillnaden är liten medan EMV gynnas vid en stor prisskillnad mellan 

LMV och EMV. Därtill är, framförallt, starka LMV betydligt mindre känslig för 

prisförändringar (Hoch 1996). Därför bör denna strategi passa bättre för mindre återförsäljare 

snarare för än för större återförsäljare. Därtill bör det tas i beaktning att relationen mellan 

detaljister och återförsäljare kan skadas vid konkurrens med priset (Verhoef, Sloot & Njissen 

2002) samt att det ibland kan vara ologisk att konkurrera med priset då EMV ofta är det 

billigare alternativet (Hoch 1996). 

 

Ytterligare ett strategiskt val för en leverantör är att imitera EMV genom att lansera ett 

lågprismärke med ett lägre pris och lite lägre kvalité. Originalprodukten behåller då sin status 

och skyddas därmed från konkurrens samtidigt som tillverkaren undviker priskonkurrens 

vilket riskerar både de egna och återförsäljarens vinstmarginaler (Anselmsson & Johansson 

2013). Det nya lågprismärket kan begränsa expansion av EMV samt tränga ut de egna 

märkesvarorna från marknaden. Nackdelen med att introducera ett lågprismärke är att den 

nya produkten kan kannibalisera på originalproduktens marknadsandelar, vilket skapar en 
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olönsam ekonomi för leverantören (Hoch 1996). Därtill uppkommer nya 

marknadsföringskostnader samt risken att förlora i varumärkeskapital. 

 

Leverantören kan också välja att tillverka återförsäljarens egna märkesvaror, vilket generellt 

är billigare då leverantören kan använda lågprisråvaror samt undgå distributions- och 

marknadsföringskostnader (Hoch 1996). Ofta nämns ekonomi, relation och konkurrens som 

viktiga skäl till att tillverka EMV, vilket också ses som de främsta fördelarna tillsammans 

med den lite billigare tillverkningskostnaden. Men det finns också nackdelar med detta 

strategiska beslut då EMV-produktionen kannibaliserar på LMV-produktionen (Quelch & 

Harding 1996). Därtill menar de att det inte finns några bevis för att relationen förbättras 

mellan leverantör och återförsäljare genom tillverkning av EMV.   
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3. Metod 

I den inledande delen av metodkapitlet redogörs och motiveras studiens metodval. Därefter 

följer studiens urval som är uppdelade i tre urvalsramar. Metodkapitlet avslutas med att 

redogöra för hur studien har genomförts.   

3.1 Metodval 

Studien söker efter strategier i hänseende till en organisations position i distributionskedjan, 

något som endast insatta personer från organisationen ifråga kan svara på. Då studien vill 

undersöka sakkunniga respondenter från liknande position men från olika organisationers 

infallsvinklar passar en semistrukturerad intervjuform bäst - då denna intervjuform leder till 

en ökad jämförbarhet mellan respondenterna samtidigt som de har en viss frihet i sina svar. 

Semistrukturerade intervjuer passar synnerligen bra när forskningen söker efter strategier, 

orsaker eller är teorigrundande (Denscombe 2016). Denna form av kvalitativa studier är 

speciellt passande då fenomen eller faktorer skall upptäckas eftersom det är en kontextbunden 

verksamhet som placerar forskaren i den intressanta omgivningen (Alvesson & Sköldberg 

2008). Målet med en semistrukturerad intervju är att införskaffa erfarenheter och upplevelser 

från medverkandes perspektiv som rör forskningsfrågan. När den används som fristående 

metod utförs den genom fyra olika huvudsakliga arbetssätt - deskriptiv/bekräftande, 

deskriptiv/rättande, deskriptiv/tolkande och deskriptiv/avvikande. En deskriptiv/tolkande 

metod är användbar då det finns objektiv kunskap om en företeelse eller ett fenomen men det 

saknas subjektiv kunskap (McIntosh & Morse 2015). 

 

Studiens ämne är i viss mån känsligt för organisationer att samtala om med utomstående och i 

många fall kan det anses farligt att lämna ut detaljerad information om det finns risk att det i 

slutändan kan hamna hos en konkurrent (Alvesson 2011). Av den anledningen är det viktigt 

att intervjuns frågor inte rör allt för specifika och ingående områden. Om risken finns att 

respondenten inte vill svara eller avsiktligt svarar fel blir empirin felaktig i slutändan. För att 

arbeta runt detta måste intervjuaren ha detta i hänseende och försäkra respondenten om att 

informationen kommer att vara anonym och ospårbar. Detta för att skydda rådatan från yttre 

omständigheter i så stor mån som möjligt. Data får inte stå under allt för stark påverkan från 

lokala omständigheter såsom intervjukontextens specifika karaktär. Även om intervjuformen 

tillåter frågor utöver intervjuguiden måste dessa hålla sig till ämnet och fortfarande vara 
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relevanta så att diskussionen inte handlar om andra saker, då detta kan leda till snedvridning i 

datan (Alvesson 2011). 

 

Då studien strävar efter att uppnå slutsatser utifrån observationer inom en teoretisk 

referensram kan den i huvudsak ses som induktiv. Samtidigt utgår den ifrån förhållandevis 

specifika teorier och modeller för att testa observationerna genom dessa. I detta fall är studien 

i viss mån deduktiv, även om den inte arbetar mot hypoteser. Men en studie måste inte vara 

uteslutande induktiv eller deduktiv. Den här studien arbetar visserligen utifrån teorier men 

också antaganden och kunskap som framkommit genom förstudier i marknadsdata gällande 

EMV, vilket ger en förståelse som gör studien abduktiv. En abduktiv studie försöker med 

utnyttjande av existerande kunskap och referensramar finna teoretiska mönster eller djupare 

strukturer som ger förståelse och insikter om de mönster och antydningar som uppkommer 

genom den empiriska datan (Alvesson & Sköldberg 2008). Empirin som framkommer av 

intervjuerna kommer alltså att ge nyckelord, termer och strategier. Dessa kommer att tolkas 

genom teorierna i studien för att uppnå ett teoretiskt djup. Skribenterna har innan intervjuerna 

insamlat information om EMV-trenden för en större förförståelse och för att genom denna 

datatriangulering med större precision kunna ställa intervjufrågor som är relevanta. Detta bör 

även ge skribenterna en bättre förmåga att kunna avgöra om information som framkommer 

genom intervju är otillräcklig, tvivelaktig eller till och med felaktig, och genom följdfrågor 

arbeta fram relevant material. Genom den tidigare insamlingen av data skaffar sig 

skribenterna bättre reflexivitet för studien och berikar tolkningsramarna. På detta sätt ökar 

studiens validitet. 

 

Intervjuerna sker genom att en respondent ger svar per intervju genom förberedda frågor.  

En semistrukturerad intervju kan användas på flera olika sätt; skriftligt, elektroniskt, 

personligt eller över telefon. Alla dessa metoder har sina fördelar och nackdelar. Studien 

utgår ifrån att intervjua personligt i allra största möjliga mån då detta medför följande 

fördelar som anses relevanta för studien (McIntosh & Morse 2015):  

 

● Intervjuarens närvaro ger struktur till situationen. 

● Kommunikation optimeras genom att både verbal och icke-verbal kommunikation 

möjliggörs. Icke-verbal kommunikation bidrar i synnerhet till möjligheten att 

omformulera en ställd fråga snarare än att bidra med empiri för tolkningen då 

kroppsspråk i slutändan inte ger inspelningsbara svar. 
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● Mer komplexa intervjuscheman möjliggörs då intervjuaren kan klargöra frågor som 

annars kanske hade framstått som oklara eller förvirrande för intervjudeltagaren. 

 

En intervjuare måste vara medveten om intervjueffekten. Den innebär att respondenter svarar 

olika beroende på hur de uppfattar den person som ställer frågorna. Det är i synnerhet 

intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung som inverkar på hur mycket information 

individer är villiga att ge och hur ärliga de är i sin information. Denna effekt är mest 

förekommande i de fall när intervjufrågorna handlar om identitet, religion, inkomst, hälsa 

eller liknande (Denscombe 2016). Då den här studien handlar om strategier så borde 

rimligtvis inte intervjueffekten ha en stor inverkan, men samtidigt är det någorlunda känsliga 

frågor som tas upp då organisationens identitet är i fokus. Däremot är åldern alltid en faktor. 

Äldre intervjusubjekt brukar se en yngre intervjuare som underordnad, medan subjekt i 

samma ålder blir förtrogen medan yngre subjekt betraktar intervjuaren som expert (Alvesson 

2011). Detta är visserligen saker utanför studiens kontroll, men en god intervjuare måste 

sträva efter att ha dessa saker i åtanke när frågor ställs under intervjun. 

3.2 Urval 

Studiens population utgörs av leverantörer - d.v.s organisationer som i någon form förfinar, 

förpackar eller tillverkar en produkt vars råmaterial vanligtvis inköps av en annan 

organisation eller ägs av dem själva beroende på vilken industri de är medlemmar i. Som 

nämnt i inledningen befinner sig en leverantör ofta i mitten av distributionskedjan vilket 

betyder att denna måste ta hänsyn till vem som köper produkten och vem den köper 

råmaterialet av (Chopra & Meindl 2007). Vidare kan en producent vara en leverantör, men en 

leverantör behöver inte vara en producent. Därmed är det leverantören som beslutar om att 

producera EMV, oavsett om de producerar från grunden eller bara förpackar om produkterna. 

I och med detta hamnar leverantören i en intressant position då de fattar alla de strategiska 

beslut om vem de vill sälja till och hur de vill arbeta med sitt varumärke konkurrensmässigt. 

Leverantörerna är dessutom de som måste reagera på EMV-trenden då andra parter i 

distributionskedjan är drivande. Nedan följer tre urvalsramar som syftar till att ge studien så 

precis empiri som möjligt 

Urvalsram 1 - Svenska livsmedelsleverantörer 

Den svenska livsmedelsindustrin är den fjärde största industrin räknat i antal anställda, näst 
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största mätt efter produktionsvärde samt den mest geografiskt spridda industrin 

(Jordbruksverket 2015; Livsmedelsföretagen 2017) vilket gör livsmedelsleverantörer 

relevanta för studien. 

Urvalsram 2 - Färskvaruleverantörer 

Inom den svenska livsmedelsindustrin är slakt- och köttsegmentet störst utifrån både 

omsättning och produktionsvärde. Tillsammans med mejerisegmentet är dessa dominerande i 

den svenska livsmedelsindustrin (Jordbruksverket 2015; Livsmedelsföretagen 2017).  

Färskvarusegmentet är dessutom den marknad inom dagligvaruhandeln som är mest påverkad 

av EMV (Macklean 2015), vilket gör att färskvaruleverantörer påverkas mer av EMV:s 

framväxt och extra intressanta för studien. Därtill är ses färskvaruindustrin optimalt att 

undersöka då det finns lagregleringar kring märkning och att det därför går att spåra 

leverantörer i mycket större utsträckning än andra branscher, vilket går att läsa mer om under 

genomförande.  

Urvalsram 3 - Leverantörer som producerar EMV 

I Sverige har andelen EMV i dagligvaruhandeln ökat stadigt under en längre period och idag 

är ungefär var fjärde såld produkt en EMV-produkt (Macklean 2015). Eftersom 

dagligvaruhandeln en mogen marknad (Anselmsson & Johansson 2013) tar nya produkter 

plats från de redan existerande vid introduktion. Detta gör att konkurrensen från andra aktörer 

blir en starkt påverkande faktor. I en marknad där konkurrens är en stark faktor måste aktörer 

arbeta med konkurrens strategiskt vilket rimligtvis leder till att de i stor utsträckning fattar 

strategiska beslut. 

Dagligvaruhandelns marknad består av olika leverantörer där många har egen produktion 

som är helt fristående från EMV. En leverantör kan strategiskt välja att inte producera EMV, 

eller så har de aldrig fått möjligheten eller förfrågan att producera. Då studien intresserar sig 

för de strategiska beslut om att producera EMV är leverantörer som producerar EMV 

intressanta för studien. 

Genom dessa urvalsramar kommer uppsatsskribenterna välja ett icke-sannolikhetsurval. Ett 

icke-sannolikhetsurval är ett urval som forskarna själva bestämmer vilka de anser har 

möjlighet att bistå med information till studien. Detta kallas för explorativt urval. Det 

används ofta i mindre studier och brukar förknippas med en kvalitativ teknik. Explorativt 

urval används för att upptäcka nya ideer, teorier eller faktorer istället för att bekräfta redan 

upptäckta sådana. Poängen med urvalet är att skapa en möjlighet att generera insikter och 
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information. Genom explorativa urval söker studien efter intressanta eller ovanliga exempel 

som belyser det som studeras. I forskning där populationen överlag är liten eller specifik kan 

man med fördel använda sig av ett explorativt urval där skribenterna själva bestämmer vilka 

som ska ingå i undersökningen istället för att slumpmässigt välja från en större population 

(Denscombe 2016). Urvalet kommer också att bestå av ett snöbollsurval där intervjuobjekten 

själva rekommenderar andra intressanta personer eller organisationer. Detta betyder att 

urvalet är subjektivt - de mest kunniga och relevanta individerna efterfrågas till studien. Ett 

subjektivt urval passar speciellt bra till en studie där forskaren har förförståelse om de 

företeelser eller faktorer som ska undersökas. Subjektiva urval är synnerligen lämpliga vid 

skapandet av ett explorativt urval. Snöbollsurval är också vanligt förekommande inom detta 

då individer i en specifik eller liten population ofta känner till varandra och kan bistå med 

denna information till vidare forskning (Denscombe 2016). Vilket antal respondenter som 

ingår i studien beror på när mättnad anses uppnådd. Antalet respondenter anses mättad när 

ingen ny information framkommer genom intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2014). 

3.2.1 Respondenter 

Respondenterna delas in i två kategorier storleksmässigt, större och mindre. Större innebär en 

omsättning högre än en miljard, mindre innebär under detta. För att undvika att röja 

respondenternas identitet undviker studien att uttrycka sig om specifik omsättning samt att 

förknippa respondenterna som marknadsledare eller liknande. Respondenterna kodas enligt 

den industri de tillhör, där “A” står för mejeri medan “B” står för slakt- och köttproduktion.  
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Studiens tio intervjusubjekt listas nedan. 

Respondent Storlek Titel Datum Tidsåtgång  

A1  Större Senior Private Label Manager 2017-05-03 60 min 

A2  Mindre VD 2017-05-05 35 min 

A3  Större Produktionschef 2017-05-05 40 min 

A4  Större Försäljningschef 2017-05-05 25 min 

B1  Större Senior Vice President PL & Export 2017-04-28 55 min 

B2  Större Vice President International 

Marketing 

2017-05-03 50 min 

B3  Större Försäljningsdirektör 2017-05-09 30 min 

B4  Mindre VD och delägare 2017-04-24 45 min 

B5  Mindre  Kvalitetschef 2017-05-11 25 min 

B6  Mindre Försäljnings- och marknadschef samt 

delägare 

2017-05-18 25 min 

Tabell 2 Intervjusubjekt 
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3.3 Genomförande 

På varje färskvaruprodukt finns det en produktnyckel som anger vilken 

produktionsanläggning produkten kommer ifrån. Detta nummer återfinns i Livsmedelsverkets 

register över färskvaruleverantörer. Genom att kontrollera dessa nummer på detaljisternas 

egna märkesvaror kunde uppsatsskribenterna hitta de producenter som aktivt arbetar med att 

tillverka och leverera EMV-produkter - något som visats sig svårt vid tidigare studier. De 

egna märkesvarorna undersöktes utifrån de tre största detaljisterna i Sverige - ICA, COOP 

och Axfood vilka tillsammans utgör 90 procent av marknaden samt de tre aktörerna som 

arbetar mest aktivt med egna märkesvaror från svenska leverantörer (Fri Köpenskap 2016). 

Genom detta arbetssätt uppnådde studien ett urval på 51 olika leverantörsorganisationer. 

Totalt kontrollerades utbudet i tre olika butiker i respektive dataljistkedja. I och med att 

EMV-produkter inte är lokala produkter anses dessa nio kontroller tillräckliga för att påvisa 

vilka färskvaruleverantörer som tillverkar EMV.  

 

Därefter kontaktas den person inom organisationen som anses ha bäst kännedom om 

strategiska val och produktionsbeslut. Respondenter väljs alltså ut av studiens skribenter. 

Valet av respondent måste sedan bekräftas av respondenten själv eller av andra individer 

inom organisationen som kan hänvisa skribenterna till den person de anser ha bäst kunskap 

för att kunna besvara forskningsfrågan. På detta sätt kan även studien försäkra sig om en ökad 

tillförlitlighet då det subjektiva urvalet inte enbart är baserat på skribenternas antaganden. Av 

de totalt 13 tillfrågade intervjusubjekten valde tre att inte medverka, vilket är studiens 

bortfall.  

 

De intervjuer som följaktligen sker spelas in för att sedan transkriberas och sammanfattas. 

Efter detta sker kodning och analys i syfte att finna tydligt återkommande teman och 

strategier, för att sedan koppla dessa till en kontextuell ram i form av de teorier studien utgår 

från. En förutsättning för att tolkning av materialet ska fungera är att informanterna är tydliga 

och kunniga inom sitt område. Då data är konstruktioner eller tolkningsresultat måste den 

analyseras för att bli begriplig och meningsfull (Alvesson & Sköldberg 2008). Analytiskt 

finns fördelar med semistrukturerade intervjuer genom att de ställer samma frågor i samma 

ordning och på detta sätt blir insamlad data jämförbar och kan bli numeriskt transformerad 

och kvantifierad om ett sådant behov skulle infinna sig i studiens senare skede (McIntosh & 

Morse 2015).  
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Målet med studien är att intervjua olika personer med liknande position och kunskap hos de 

olika aktörerna och därigenom få ett jämförbart urval. Vid intervjuförfrågan av skribenterna 

om vilken person inom organisationen som känner till specifikt intressanta saker för studien 

behöver forskaren inte alltid komma i kontakt med den person som nödvändigtvis besitter 

korrekt information. Av denna anledning kan data vara missvisande eller felaktig. Personer 

som är högt uppsatta inom olika företag är ofta upptagna och kan vara svåra att få tag på och 

av den anledningen ökar risken för att bli hänvisad till en person som besitter en lägre form 

av kunskap gällande de aktiva val som aktören har tagit. För studiens syfte försöker hellre 

skribenterna till att boka en ny tid eller att avstå från intervju om det skulle inträffa.  

 

Uppsatsskribenterna har under studien arbetat källkritisk och enbart använt vetenskapligt 

granskade artiklar via Södertörns högskolas bibliotek samt google scholar. Sekundärdata och 

information har noga valts ut och hämtats från branschorganisationer, statliga institutioner 

samt från organisationers egna hemsidor.   

 

Empirin som följaktligen insamlas delas in i tre kategorier utifrån följande teman:  

● Möjligheter och risker med EMV  

● Strategi utifrån distributionskedjan  

● Relationer och förhandlingsstyrkan  

 

Genom dessa teman önskar studien kartlägga sagda teman och strategier som genomsyrar 

respondenternas svar och som i sin tur kan hjälpa till att klarlägga hur leverantörer arbetar 

med EMV-trenden. 

3.3.1 Intervjuetik 

Forskning är både väsentlig och nödvändig för samhällets utveckling. Samhällets medlemmar 

har därför ett berättigat krav på att forskningen inriktas på väsentliga frågor samt att den 

håller hög kvalité (Vetenskapsrådet 2002). Samtidigt finns det ett berättigat krav på att 

forskningen inte ger en otillbörlig insyn, skadar, kränker eller förödmjukar samhällets 

medlemmar. De två kraven, forskningskravet och individskyddskravet, är inte absoluta och 

därför måste varje forskare alltid väga dessa mot varandra för att göra en avvägning om det 

förväntade kunskapstillskottet är högre än riskerna över både lång och kort sikt.  
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Därtill bör det tas hänsyn till etiska frågeställningar vid undersökningar, där framförallt 

hänsyn till individskyddskravet är av primär vikt för att inte respondenter tar skada, blir 

kränkta eller förödmjukade på grund av forskningen (Vetenskapsrådet 2002). 

Individskyddskravet består av fyra delar, med tillhörande 8 regler, där den första delen är 

informationskravet och innebär att berörda respondenter skall informeras vilket syfte 

forskningen har. Konfidentialitetskravet är den andra delen och avser att respondenternas data 

skall behandlas med största möjliga konfidentialitet. Tredje delen är nyttjandekravet vilket 

innebär att informationen endast används i forskningssyfte. Fjärde delen i 

Individskyddskravet är samtyckeskravet och grundar sig i att respondenterna har rätt till att 

bestämma om egen medverkan.  
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4. Empiri 

Kapitlet utgår från tre teman som framkommit genom de teorier studien tillämpar. Empirin 

tolkas genom dessa tre teman. Varje tema summeras med faktorer. Dessa faktorer analyseras 

i nästkommande kapitel.  

4.1 Livsmedelsindustrin i Sverige 

Livsmedelsindustrin är som tidigare nämnt Sveriges fjärde största industri mätt i antal 

anställda, näst största efter produktionsvärde samt den mest geografiskt spridda industrin i 

Sverige (Jordbruksverket 2015; Livsmedelsföretagen 2017). De två undersökta områdena 

slakt- och köttindustrin samt mejeriindustrin är de två dominerande delarna av den svenska 

livsmedelsindustrin. Även om de båda går under färskvarusegmentet finns det stora skillnader 

mellan dessa två.  

 

Mejeriindustrin drivs i regel som producentkooperativa ekonomiska föreningar med ett 

geografiskt avgränsat upptagningsområde (Konkurrensverket 2016). Det geografiska 

upptagningsområdet har också historiskt bidragit till en strikt geografisk uppdelning mellan 

organisationerna. Ytterligare en anledning till detta är att mjölk som råvara är en produkt med 

kort hållbarhetstid. Därmed såldes mjölken till butikerna i samma område som sitt 

upptagningsområde. Även om nya innovationer har bidragit till att förlänga mjölkens 

hållbarhetstid, har det varit svårt för organisationer att nå nya marknader eftersom den 

historiskt har haft en mycket stark geografisk koppling. Mjölk är också i mångt och mycket 

en generisk produkt, vilket betyder att det är svårt att särskilja den mot övriga konkurrenters. 

 

Även om en del av slakt- och köttindustrin också till viss del kan ses som kooperativa företag 

särskiljer sig arbetssättet mot mejeriindustrin eftersom de inte har samma mottagningsplikt 

(B2). Därtill är den inte lika geografiskt uppdelad som mejeriindustrin. Även om råvaran 

också är en generisk produkt finns det en något större innovation inom slakt- och 

köttindustrin. Av mjölk kommer ett antal produkter, medan från kött kommer ett hundratal 

genom olika styckningsdetaljer och djurslag.  

 

 

 



34 

 

I distributionskedjans sista steg i den svenska livsmedelsindustrins återfinns detaljisterna och 

är där slutkonsumenternas nås. I Sverige präglas marknaden av ett fåtal dominerande aktörer 

utspridda över landet. ICA är överlägset störst av de sex aktörerna med en marknadsandel på 

över 50 procent (Fri Köpenskap 2016). Därefter kommer Coop och Axfood med ungefär en 

femtedel var av marknaden. Dessa tre aktörer dominerar den svenska dagligvaruhandeln och 

står för nästintill 90 procent av marknadens omsättning som totalt uppgår i närmare 250 

miljarder (Konkurrensverket 2016). Den resterande marknadsandelarna innehas av 

detaljistkedjorna Bergendahls, Lidl och Netto. De tre största detaljistkedjornas omsättning 

består ungefär av 25 procent EMV, och de arbetar aktivt för att öka denna andel (Coop 2017; 

ICA 2017; Axfood 2016). 

4.2 Respondenterna 

Studiens respondenter innehar alla nyckelpositioner inom de undersökta 

leverantörsorganisationerna. Varje respondents organisation producerar EMV i någon form 

och har en EMV-andel mellan 5 till 50 procent av organisationens totala produktion. Även 

om någon enstaka leverantör producerade EMV redan innan 2000-talet har de flesta påbörjat 

sin EMV-produktion efter 2000-talets början och en del så sent som under 2010-talet. 

Färskvaror är den bransch där EMV är mest framträdande (Macklean 2015), och då i 

synnerhet inom de industrier studien undersökte - slakt- och köttindustrin samt mejeri. Ju 

lägre hållbarhet råvaran har desto troligare är det att industrin har ett lokalt säte i landet. 

4.2.1 Möjligheter och risker med EMV 

Respondenterna är kluvna i frågan huruvida EMV huvudsakligen ses som en risk eller en 

möjlighet. Oavsett storlek och omsättning är en del respondenter välkomnande gentemot 

EMV (A1, A2, A3, A4, B6) medan andra ser det som en naturlig utveckling man måste 

förhålla sig till (B1, B2, B3, B4, B5) - men det alla är överens om är hur EMV fungerar och 

varför det finns. Förutom att detaljisterna haft en stor efterfrågan på EMV av leverantörerna 

existerar EMV i huvudsak därför att det finns utrymme till produktion som inte täcks av 

leverantörens ordinarie utbud. Maskinerna har helt enkelt möjlighet och kapacitet att 

producera mer än den ordinarie produktionen erbjuder. Detta gör att spill minskar då de inte 

behöver stora omställningar mellan olika produkter. Om maskinerna istället för att stå stilla 

under bytet fortsätter att producera volym av samma produkt ökar helt enkelt effektiviteten. 

Att producera anses bättre än att inte producera, och ger i slutändan mer inkomst till den som 
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producerar - så länge det finns ett ordinarie utbud som kan upprätthålla de fasta kostnaderna 

för maskinerna. EMV tillverkas i regel på ledig kapacitet - och det är sämre marginaler på 

dessa än det är på leverantörernas ordinarie produktion. Det är här det blir intressant för 

många leverantörer. EMV kan bidra med volym, men marginalerna är inte tillräckliga för att 

bära en hel produktion utifrån hur kostnadsstrukturen fungerar idag. Leverantörernas 

ordinarie produktion står för driftskostnaderna, medan allting som produceras utöver detta 

anses vara bonusinkomst som sker medan maskinerna annars hade stått stilla (A1, A2, A3, 

A4, B1, B2, B3, B4, B5, B6). Till detta kommer ännu en faktor - om maskinerna inte kan 

producera tillräckligt står leverantören inför ett beslut - stänga ner fabriken eller öka 

produktion (B2). Om efterfrågan på deras produktion inte är tillräckligt stor kan det bli ett 

svårt val. Att stänga fabriker är väldigt dyrt, och bara något som de allra största 

leverantörsorganisationerna kan ägna sig åt som en strategisk åtgärd (B2). 

 

Respondenterna är alla överens om att EMV tar hyllplats i butiken från det ordinarie utbudet 

och att detta resulterar i en allt mindre närvaro i butiken för LMV. Innan EMV:s intåg bestod 

hyllplatsen i regel av marknadsledare, marknadsföljare och lokala producenter. Efter EMV:s 

intåg tenderar hyllplatsen istället att bestå av tre starka positioner - lokala producenter, 

marknadsledare och EMV. EMV imiterar i regel marknadsledaren och tar därför plats som 

marknadsföljare, vilket bidrar till att det blir lite plats kvar att konkurrera om för de som inte 

är en lokal producent, marknadsledare eller producent av EMV. Då hyllplatsen inte är oändlig 

innebär det att om ytterligare en produkt ska få plats måste en annan produkt försvinna. 

Sedan EMV:s intåg har konkurrensen om hyllplatsen blivit tuffare anser alla respondenter, 

och då i synnerhet för de mindre aktörerna. Men det är inte så enkelt som att helt enkelt avstå 

från att producera EMV om en leverantör anser att det är för stark konkurrens - de som 

producerar anser alla att EMV är en trend som hade vuxit i samma takt oavsett om de 

producerat eller inte, för om inte de producerar hade helt enkelt någon annan gjort det. För 

leverantörerna handlar det alltså om att öka sin produktion eller att inte öka sin produktion. 

Leverantörerna kan inte påverka hur detaljisternas hyllor ser ut genom sin produktion av 

EMV, då det i slutändan är detaljisten som bestämmer detta - leverantören är utbytbar medan 

detaljisten inte är det. Om det finns en efterfrågan från detaljisten på produktion handlar det 

alltså om att kunna fylla den eller ge över den till någon annan leverantör - EMV kommer att 

produceras oavsett vilket beslut som fattas av leverantören. 
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“Vill vi tjäna något måste vi spela. Bättre vår PL än någon annans Private Label.” - A1 

  

Mindre och lokala leverantörer har en tendens att producera EMV då det ses som en chans att 

nå ut i landet med sina produkter på marknader där de inte har några andelar (A2, A3, A4, 

B4, B5, B6), medan större varumärken kan använda produktion av EMV som ett sätt att 

konkurrera med mindre och lokala leverantörer (A1, B1, B2, B3). Vanligtvis är mindre 

varumärken väldigt starka på sina lokala orter medan stora leverantörer är starka nationellt 

(B1, B2). I och med att hyllplatsen i en butik i regel består av lokala aktörer, EMV och stora 

aktörer innebär det rent praktiskt att leverantören får en möjlighet att producera en större del 

av hyllplatsen genom EMV. På detta sätt fungerar EMV som ett verktyg för att kunna arbeta 

med sitt varumärke på en marknad där man är svag eller inte finns överhuvudtaget. 

  

“När jag började 1993, då gjorde vi alltså 500 årston. Och nu ser jag över ungefär 10 tusen 

årston. Vi har tjugodubblats den här tiden. De första 10 åren växte vi jättemycket med 

EMV.” - B6 

 

EMV bidrar till ett volymfundament som leverantören kan luta sig mot för att öka 

förutsägbarheten och med större exakthet kunna budgetera inför det kommande året. Ju tätare 

samarbetet blir ju längre blir kontrakten som sluts (B1). Ett nytt kontrakt till ett 

förstagångssamarbete kan dock vara kort och krävande för en leverantör (B4). Här finns en 

större risk - att förbereda för större produktion än leverantören klarar av för att sedan förlora 

kontraktet och följaktligen ha ett ännu större problem med outnyttjad kapacitet. EMV är den 

sortens produkt som beställs i stora volymer. Detta kan innebära maskinomställningar för 

mindre aktörer och i vissa fall inköp av nytt produktionsmaterial. Här spelar leverantörens 

storlek en avgörande roll för risken. En stor leverantör kan lättare möta efterfrågan på EMV 

medan en mindre leverantör tar en större risk då marginalstrukturen för denna produktion 

generellt är lägre. Vid större efterfrågan på EMV-produktion finns därmed en risk att den 

totala marginalen utarmas vilket leder till att produktion inte blir lönsam (A2, B2). 

 

Respondenterna är också överens om att EMV-produkter är aggressivt prissatta och att det 

driver konsumentpriserna nedåt. På så sätt utarmas marginalerna vilket ökar risken att 

produktutveckling, innovation och förpackning halkar efter för leverantören. Samtidigt har 

detaljisterna fördelen med att ha full kontroll över informationen om vad konsumenterna 

handlar och vad de efterfrågar. Därigenom blir detaljisterna bättre på sitt arbete med 
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innovation inom området genom recept och förpackning. Detta kan leda till att det är 

detaljisterna som driver utvecklingen inom området i framtiden (A1, A3, B2). 

 

I regel känner respondenterna att om de tvingats hantera EMV-trenden upplevdes den i högre 

grad som ett hot, medan de aktörer som fattat beslut att bemöta trenden genom aktiva val 

upplevde den som en möjlighet. 

 

Utifrån respondenternas svar anses följaktligen EMV:s möjligheter och risker sammanfattas 

enligt dessa faktorer: Kapacitetsutnyttjande, förändrad hyllplats samt försämrad 

marginalstruktur. 

4.2.2 Strategi utifrån distributionskedjan 

När det gäller kontroll över distributionskedjan finns det skillnader mellan de olika 

branscherna - i mejeribranschen äger ofta leverantören råvaran från början i och med att alla 

mejerier i princip är ägda av gårdarna/bönderna genom kooperativ. Därför har mejerierna i 

regel kontroll över råvaran och vilka produkter som i slutändan kommer att tillverkas (A1, 

A2, A3, A4). I slakt- och köttproduktion arbetar gårdarna som tillhandahåller råvaran ofta 

utifrån kontrakt gentemot kunden i större utsträckning. Produktion av kött varierar stort 

mellan aktörerna då vissa agerar slakteri medan andra köper in färdigslaktade detaljer (B1, 

B2, B3, B4, B5, B6). Ju mer komplex råvaran är desto mindre del av distributionskedjan har 

aktören i regel kontroll över, då råvarans komplexitet kräver en större arbetsprocess och fler 

maskiner (B2). Även om de största leverantörerna kan köpa in ett helt djur och sedan 

processa alla delar som kommer från det köper ofta mindre aktörer enbart de detaljer de 

önskar använda i sin produktion (B1, B2, B3, B5). Att ha kontroll över hela eller en stor del 

av distributionskedjan ger en stor fördel när råvaran är svår att komma åt eller dyr att köpa in, 

till exempel skinka vid jultider (B1, B6). 

 

Konkurrensen om svenskt kött är hög, i synnerhet på nötkött då det anses hålla en hög kvalité 

och har en hög status i omvärlden. Men även fläskkött och mejeriprodukter från Sverige 

håller hög kvalité då det exempelvis bara används en femtiondel så mycket antibiotika som i 

Italien. Detta beror inte bara på ett sunt förhållningssätt, det beror också på att Sverige med 

sitt kalla väder och rena foder har bättre förutsättningar för friska insatsråvaror till fodret 

(B2). Ett svenskt produktionssätt ligger rätt i tiden med miljötänk och trender i omvärlden, 

vilket troligtvis bidrar till en ännu högre konkurrens om det svenska köttet. Sveriges 
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produktion av kött står för ungefär 65% av den inhemska konsumtionen, vilket innebär att det 

finns en större efterfrågan än det finns utbud. Detta innebär i sin tur att värdet på djuren ökar, 

och kontroll över större delar av värdekedjan blir allt viktigare (B2). 

 

“Vi [Sverige] är världsledande i insatsråvarorna till fodret. Rent och fräscht. Inte mycket 

antibiotika. Det är extremt värdefulla parametrar som vi inte värderar så högt och tar för 

givet. Åker jag till hongkong är de imponerade “Oh you have natural pork, high price”.” - 

B2 

 

Men för leverantörerna blir kontroll komplicerat då detaljisterna i slakt- och köttindustrin 

förhandlar med gårdarna om specifika djur för att i största möjliga mån undvika att mer 

eftertraktade delar ökar i pris under specifika perioder. Detta är fördelaktigt för de 

leverantörer som producerar EMV, då tillgång till efterfrågade detaljister blir garanterad. De 

blir inte heller exponerade för säsongsbetonade prisrusningar på råvaran (B1, B4, B6). I en 

produktion av LMV måste leverantören under dessa perioder höja priset på sina produkter då 

priset på råvaran ökar. Detta är något som EMV-produktion delvis är skyddad från genom 

detaljisternas ägande av djuren. Då detaljisterna inte äger egna medel för produktion kan 

detta vara en fördel för mindre aktörer som genom EMV lättare får tillgång på detaljer det är 

brist på. Detta leder även till att konkurrensen ökar både för de leverantörer som köper in 

detaljer och de som köper in hela djur och bedriver en verksamhet med slakt (B2). 

  

I de fall då detaljisten äger djuren blir de även kund till slakteriet - i de flesta fall 

leverantörens bakomliggande led. Genom sin storlek och styrka blir detaljisten en viktig kund 

för gårdarna och här i ligger en risk för prispress gentemot leverantörerna (B1). När det blir 

kamp om att köpa in råvaran är det naturligtvis en fördel att vara en stor aktör. I slutändan 

finns risken att slakteriet prioriterar detaljisten som kund, vilket kan bli ett problem för 

leverantören om den inte driver en slakteriverksamhet och därigenom har kontroll över den 

delen av distributionskedjan (B3). 

  

Men kontroll över distributionskedjan är inte alltid lätt att komma åt. Här skiljer det sig stort 

mellan köttproduktion och mejeri. Från mjölk kommer det en mängd produkter - allt från feta 

till smala. I dagens läge är feta produkter mer eftertraktat, vilket innebär att det finns ett 

överskott av vissa delar i mjölkproduktionen (A1, A2, A3, A4). En produktionsapparat inom 

mejeri måste effektivt kunna hantera alla delar av mjölken - inte bara de eftertraktade. Då de 
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flesta mejerier i Sverige är ägda av bönder i form av kooperativ blir det svårt för detaljisterna 

att börja med en egen produktion (A1). Att köpa in mjölk som råvara innebär inte bara mjölk 

som produkt i sin renaste form - mjölk står som bas till många olika produkter, och då 

leverantörerna inte har behov av att köpa in mindre eftertraktade detaljer från 

mjölkproduktionen måste detaljisten lära sig att hantera alla delar som kommer från den om 

de vill börja skapa kontrakt med gårdar som inte är medlemmar i kooperativ. EMV arbetar 

ofta med populära produkter som har en hög omsättning och en stor produktion, vilket 

innebär att produktionen inte har något intresse för de mindre produkter som uppkommer, 

exempelvis mjölkpulver och lättmjölk (A3). 

  

Ett exempel på när detaljisterna försökte och misslyckades med att ta andelar av 

distributionskedjan är COOPs uppköp av Grådö mejeri. Syftet var att producera vanlig mjölk 

och grädde. Ett mejeri som bara tillverkar dessa två produkter blir ineffektivt om inget 

planeras för de andra delarna som kommer ur råvaran. Mjölken måste omhändertas, och om 

det i huvudsak blir mjölk och grädde bör de övriga delarna resultera i exempelvis 

mjölkpulver och ost. En ostproduktion kräver mycket kunskap och efterforskning vilket gör 

den dyr och svårstartad, medan mjölkpulver inte är en vara med hög omsättning. Av den 

anledningen blev hela produktionen ineffektiv och anläggningen såldes (A3, A4). 

  

Men för leverantören att arbeta sig nedåt i distributionskedjan direkt mot slutkonsument är 

inte detsamma som för detaljisten att arbeta sig uppåt. Det tror respondenterna skulle skada 

leverantörens relation mot detaljisten stort. Även om det scenariot inte är troligt i dagens läge, 

där slutkonsumenten i regel handlar hos grossister och i butik, finns möjlighet till en liknande 

möjlighet om e-handeln växer i framtiden. Ett möjligt scenario är att mer handel sker via 

handelsplattformar där det inte är kostnad för leverans till butik, hyra för lokal eller stora 

personalkostnader (A1, B1, B2). Istället kan konsumenten plocka ihop en kasse med de varor 

den önskar och beställa den hem. Det scenariot är mindre troligt dock i Sverige med höga 

kostnader för leverans och befolkning per yta (A2, A4). 

 

Utifrån respondenternas svar anses därför strategierna enligt distributionskedjan kunna 

sammanfattas enligt dessa faktorer: Kontroll över distributionskedjan, distributionskedjan 

komplexitet samt branschens inverkan 
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4.2.3 Relationer och förhandlingsstyrka 

Respondenterna är alla överens om att leverantörernas förhandlingsstyrka gentemot 

detaljisterna har minskat. Detta har skett i huvudsak av två anledningar - EMV har hjälpt 

detaljisternas tillväxt vilket har lett till att de blivit större aktörer omsättningsmässigt (A1, B1, 

B2, B3, B6). Samtidigt har detaljisterna fått mer information om hur värdekedjan ser ut och 

var kostnaderna ligger, vilket är en stor fördel vid förhandling. En större kontroll över 

värdekedjan och insikt om hur den egna produktionen ser ut gör att de med större precision 

kan ifrågasätta vad de är beredda att betala per inköp om de har större kännedom om 

leverantörens marginaler och kostnader. Förhandlingsstyrkan visar sig också i butiken, 

närmare bestämt i butikens hyllplats. Leverantörer kan därför i större utsträckning än innan 

EMV:s framtåg spelas mot varandra. Hur mycket plats och var produkterna är placerade i 

butiken är saker som detaljisterna har full makt över. 

 

“Detaljisternas förhandlingsstyrka har blivit starkare. Egentligen så är vi bara ett 

anläggningsnummer hos EMV-tillverkaren vilket gör att du blir konkurrensutsatt på ett helt 

annat sätt. Det står till exempel Favorit eller COOP eller Garant. Och konsumenten kanske 

inte lägger så stor vikt vid vilken anläggning det är så länge varan är producerad i Sverige.” 

- A4 

  

Livsmedelsindustrin är en utsatt bransch, vilket drabbar leverantörerna. Respondenterna 

menar att de inte blir lönsamma förrän hela djurets anatomi eller all mjölk används till 

produktionen (B1, B2, A1). När feta mejeriprodukter tillverkas uppkommer också produkter 

med låg fetthalt såsom filmjölk (A3). Detaljisterna kan välja att bara köpa en del av 

produkterna vilket skapar obalans för leverantören, oavsett om det är kött- eller 

mjölkprodukter (A2). Genom att ha flera leverantörer att välja mellan kan detaljisten 

därigenom ställa leverantörer, som sitter med de överblivna produkterna, mot varandra - 

vilket ytterligare försvagar leverantörernas förhandlingsstyrka (A2). 

  

Samtidigt är respondenterna överens om att ett ökat samarbete stärker distributionskedjan 

som helhet och hjälper i konkurrensen mot andra aktörer. Även om många medlemmar i en 

distributionskedja hanterar organisationer och företag från andra distributionskedjor samtidigt 

är det i slutändan distributionskedjorna som konkurrerar mot varandra. 
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EMV figurerar i olika generationer, och i nuläget menar respondenterna att vi befinner oss 

någonstans mellan den tredje och den fjärde generationen. Det vill säga att detaljisterna 

arbetar mer aktivt med innovation och deras arbete är i större utsträckning 

varumärkesbyggande. Då EMV-produkter tidigare huvudsakligen bestod av det billigaste 

utbudet består det idag av kopior av marknadsledare och ett eget nytt utbud. Då detaljisterna 

genom ett tätare samarbete med leverantörerna har mer information om hur produktion 

fungerar och går till, kan de bättre utnyttja den information de alltid har haft i form av 

konsumentvanor och socioekonomiska faktorer. Denna information är svåråtkomlig för 

leverantörerna, som måste arbeta långsiktigt med fokusgrupper och kundundersökningar för 

att finna liknande data (B1, B2). Genom EMV kan alltså detaljister arbeta med sitt varumärke 

och använda den informationsdatabas de alltid har haft på ett helt nytt sätt. Detta innebär 

också att innovationstakten har påverkats starkt av EMV. Innovationer som tidigare enbart 

kom från leverantörerna kommer nu även från detaljisterna, som på grund av detta vågar ta 

allt större risker (A1, A2, B2, B1). 

 

Avtalsmässigt uppgörs i regel ett nytt avtal och en ny upphandling för varje EMV-produkt, 

vilket gör varje produktion unik. De olika leverantörsorganisationerna arbetar med detta i 

olika omfattning. I vissa fall bidrar leverantörerna själva med input var de tror att detaljisten 

kan öka sin EMV-produktion, och erbjuder en lösning, medan andra aktörer arbetar mer 

passivt och låter detaljisten komma med anbud. Att knyta en närmare kontakt kan vara 

lockande för vissa aktörer och det anses väldigt viktigt att ha en god relation mot sin kund - 

detaljisten. EMV erbjuder ett sätt för organisationerna att att skaffa fler träffpunkter vilket 

knyter dem samman närmare, istället för det traditionsenliga med en key account manager 

som har hand om all kontakt som sker mellan parterna. Ju fler kontrakt som binder samman 

organisationerna ju närmare varandra kommer de, och ju mer makt och inflytande kan de ha 

över varandra (A1). Ett starkare samband gynnar alla parter som är involverade. Detaljisterna 

är grossister i grund och botten, och vill inte sälja enbart EMV. De vill inte ha en butik där de 

enbart säljer det egna varumärket (B2). 

  

I tidigare generationers lågkvalitets-EMV auktionerades kontrakten ut till den leverantör som 

kunde tillverka den för minst marginaler, medan detta inte är fallet idag (B1). Då EMV ökar i 

kvalitet ökar även behovet av att ha en seriös aktör som kan prestera, vilket också i slutändan 

ger en högre marginal på produkterna vilket gynnar leverantörerna och ökar värdet på EMV-

kontrakten (B1). Detta har lett till värdekedjor som är tätare, vilket innebär att det i viss mån 
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är svårare för detaljisten att hitta ersättare till sin produktion (A1, B1, A2, A3, A4). Ett tätare 

samarbete gynnar i längden leverantören om denna är intresserad av att fortsätta produktion 

av EMV. En fördjupad relation gör det alltså svårare att ersätta leverantörsorganisationerna 

medan EMV-produktion blir viktigare och mer eftertraktat. 

  

“Det är dom som har den stora makten i det här. Om vi säger att vi har ett fåtal procent av 

våra detaljisters omsättning kanske de har hälften av vår omsättning.” - B3 

 

När det handlar om avtal kan det i viss mån kan vara skadligt för relationen att avstå från 

produktion av EMV, men i regel är det inte enorm press på varje produkt (B2). Ju längre ett 

samarbete med detaljisterna blir desto mer involverad kan leverantören bli i detaljisternas 

hela utbud och skaffa sig en bättre insikt i hur konsumtionen ser ut och vilka produkter som 

troligen kommer att behövas i framtiden (A3, A4, B1). Som tidigare diskuterat bidrar EMV 

med fler kontaktytor gentemot leverantörerna. Varje ny kontaktyta innebär ett tätare 

samarbete. På detta sätt kan det argumenteras att relationen mellan parterna har blivit 

starkare. Detta påverkar åt båda håll. En större insikt i hur leverantörernas produktion och 

kostnadsstruktur ser ut leder till att detaljisterna har större möjlighet att föreslå affärer som 

hjälper båda (A1, B1). 

 

Ett tätare samarbete ger också leverantören möjligheten att att föreslå ändringar i detaljistens 

sortiment där deras egna marknadsavdelning har hittat luckor. Detta gäller inte enbart vilka 

nya EMV-produkter som kan produceras, det gäller även nya LMV. Detaljisten vill tillverka 

EMV i en egen takt, och inte riskera att öka denna produktion för mycket för snabbt då de 

riskerar att slå ut för många aktörer. Detta är vad en proaktiv hållning kan leda till från 

leverantörens sida (A1, B2, B6). 

 

“Men jag tror att det är många som har en övertro på sitt varumärke. Det betyder inte så 

mycket för konsumenter. Inte som det gör för Coca-Cola och Gillette. Jag tror många gör ett 

misstag.” - B6 

 

I regel köper konsumenten den produkt som anses mest prisvärd. Kundlojalitet anses vara ett 

farligt begrepp, som i många fall kan lura leverantörerna om hur stor deras kundbas är och 

hur viktigt deras varumärke egentligen är (B6). Om en konsument jämför två produkter som 

upplevs likvärdiga är det ofta priset som avgör vilken konsumenten kommer att inhandla (B1, 
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B2). Leverantörer arbetar i tron att konsumentens efterfrågan kommer att styra hur utbudet 

ser i butiken då detaljisterna i grund och botten är grossister som arbetar med att sälja andras 

varor (B1). Detta är sant i de fall när leverantören är väldigt stor, och erbjuder produkter som 

är eftertraktade. Detta kan vara ett farligt tankesätt för mindre aktörer med en övertro på det 

egna varumärket. I detta fall finns risken att deras förhandlingsstyrka är betydligt mindre än 

de tror. 

 

Utifrån respondenternas svar anses relationer och förhandlingsstyrkan kunna sammanfattas 

enligt dessa faktorer: Stärkt samarbete, förändrad förhandlingsstyrka samt 

informationsasymmetri gentemot detaljist. 
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5. Analys 

I detta kapitel kopplas den tidigare presenterade teoretiska referensramen ihop med det 

empiriska materialet. Kapitlet besvarar de teman och strategier som studien fann under 

empiriavsnittet med ett genomgående analytiskt resonemang.   

5.1 Möjligheter och risker med EMV 

Kapacitetsutnyttjande 

Outnyttjad kapacitet är ett problem som innebär stora kostnader för leverantörerna. Det 

betyder att deras produktionsapparat står oanvänd men fortfarande medför kostnader. För att 

hantera detta finns det olika strategier där den vanligaste är att producera EMV. 

Respondenterna menar att deras EMV-produktion därmed fungerar som ett verktyg för att 

hantera fabrikernas kapacitetsutnyttjande. På så sätt ökar lönsamheten även om marginalerna 

minskar vid denna produktion. En ökad lönsamhet ökar även styrkan för en hållbar position 

på marknaden och en större konkurrenskraft gentemot andra aktörer (Porter 2008). När 

detaljisterna använder EMV för att få en ökad kostnadsöverlägsenhet (Mills 1995) gentemot 

konkurrenter, använder leverantörerna EMV för en ökad kostnadsöverlägsenhet i och med 

möjligheten till större produktion (Porter 2008). Detta i sin tur leder till att leverantörerna kan 

optimera sin produktion genom att tillverka EMV.  

 

En annan strategi är att stänga ner en eller flera fabriker. Då EMV i synnerhet kopierar 

marknadsledare (Laaksonen & Reynolds 1994) kan nedläggning av fabrik vara ett tänkbart 

strategiskt alternativ för marknadsledaren istället för att producera EMV. Men beslutet att 

lägga ned fabriker är en kostsam process och fungerar endast om leverantören överlever detta 

ekonomiskt. Denna strategi lämpar sig därmed till större aktörer. Som strategi betraktat är 

den alltså oanvändbar i de flesta fall. Samtliga respondenter anser att EMV-produkter hade 

kommit till marknaden oavsett vem som producerar, vilket innebär att denna strategi i 

huvudsak handlar om att inte minska den egna organisationens marginaler. 

 

En EMV-produktion kan också bidra till en stabilitet och större förutsägbarhet i produktionen 

vilket med fördel kan användas av aktörer som har en något osäker plats på marknaden, det 

vill säga de som inte är marknadsledande eller väletablerade. En stabilare produktion innebär 

också en större förmåga till att utöka sin produktion och ta nya risker. Som nämnt i 
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empiriavsnittet handlar detta till stor del om hur länge samarbetet har funnits mellan 

aktörerna. Nyare samarbeten tenderar att vara mer riskfyllda medan äldre och mer 

långtgående samarbeten tenderar att minska risken i och med att parterna kommer att lita på 

varandra efter tidens gång. En bra strategi för de leverantörer som inte är marknadsledare är 

fokusering (Porter 1980). Det innebär att leverantören fokuserar på en specifik geografisk 

marknad, köpgrupp eller sortiment. På detta sätt är alltså EMV en möjlighet för leverantören 

att arbeta med fokusering. 

 

Att nå nya distributionskedjor är en stor utmaning för leverantörer (Chopra & Meindl 2007) 

och ett viktigt sätt att öka sin konkurrenskraft, lönsamhet och storlek (Ivanov 2010). Detta är 

en viktig möjlighet som EMV erbjuder leverantörerna, oavsett storlek. Att nå till marknader 

där leverantören är svag eller obefintlig kan utgöra en stor svårighet och där kan EMV vara 

ett verktyg. Detta har varit extra tydligt inom mejeriindustrin där den tidigare varit 

geografiskt begränsad. Enligt Porter (1980) har leverantörer fokuserat snarare än 

differentierat sina produkter genom EMV och på så sätt fått möjlighet att sälja sin mjölk över 

hela landet istället för att förpassas till sitt geografiska upptagningsområde. På detta sätt ökar 

möjligheten till produktion, och ett bättre sätt att utnyttja sin kapacitet. 

 

Förändrad hyllplats 

I de flesta fall gällande EMV syns inte leverantörens varumärke, förutom i form av den näst 

intill osynliga produktionsanläggningsmärkningen på förpackningen - vilket innebär att 

varumärket som sådant inte växer. Detta innebär alltså att EMV är ett viktigt verktyg för 

leverantörernas produktion, men inte för dess varumärke. Detta erbjuder också givetvis 

möjligheten för leverantören att genom EMV arbeta mot sina konkurrenter på marknader där 

de kanske inte ens själva finns med sitt varumärke. Som diskuterat i empiriavsnittet handlar 

detta både om lokala och stora aktörer. På detta sätt kan de minska sina konkurrenters andelar 

på andra marknader. 

 

Studiens respondenter är överens om att EMV kannibaliserar på leverantörens andelar i 

butiken. Detta i och med att EMV får dela på hyllplatsen med LMV (Olson 2012).  

Kannibalisering innebär inte att rakt av förlora marknadsandelar till EMV, det handlar om att 

producera EMV som i sin tur kan minska det egna varumärkets andelar (Quelch & Harding 

1996). Kannibalisering av varumärket är allvarligt och innebär att organisationens 

kostnadsstruktur blir försämrad genom lägre marginaler. Då det ordinarie utbudet bär 



46 

 

kostnaderna för produktionsapparaten, kan EMV enbart produceras på resterande kapacitet. 

Annars finns en stor risk att den totala kostnadsstrukturen blir så svag att produktion inte 

längre är möjlig. Detta är inte något som detaljisterna vill, då en möjlighet till EMV-

produktion försvinner. För att arbeta runt denna kannibalisering handlar det i största möjliga 

mån om att fortsätta producera ett starkt eget varumärke, eller att göra det som nämndes 

tidigare - lägga ner fabriker. 

 

Den nya och större volym i produktionen som EMV bidrar till innebär att leverantören blir en 

större spelare och kan genom sin nyvunna kraft minska hotet från nya aktörer (Porter 1980), 

och erbjuder chansen att effektivisera kommunikationen av det egna varumärket (Sprott & 

Shimp 2004). EMV eliminerar på sätt och vis hotet från nya aktörer på marknaden genom att 

minska utbudet av det totala antalet aktörer som finns i butik, samtidigt som EMV kan 

betraktas som en ny aktör på de marknader där det ännu inte fått fäste. Ur denna synvinkel 

kan EMV ses som en möjlighet för den aktör som arbetar proaktivt - att kunna förutse vilket 

utbud som skulle kunna ha en EMV-produkt och sedan föreslå det för detaljisterna. Men det 

är också ett hot - för de som satsar hårt på egen produktion och inte arbetar proaktivt med 

EMV eller har en negativ inställning till det. 

 

Samtidigt som EMV kan betraktas som ett hot från en ny aktör kan det också betraktas som 

ett hot från substitut (Porter 1980). Den här sortens konkurrens avser produkter med liknande 

service eller nytta och det gäller givetvis EMV. Då EMV i regel efterliknar marknadsledaren 

är det leverantören som tillverkar denna som upplever EMV som substitut. Genom sin lägre 

prissättning blir EMV en väldigt farlig konkurrent från detta perspektiv (Dunne & 

Narasimhan 1999). Detta syftar till EMV av generation tre (Laaksonen & Reynolds 1994), 

som även kallas för me-too utbudet, vilket också är den mest förekommande formen av EMV 

idag. 

 

Försämrad marginalstruktur 

EMV kan leda till en sämre marginalstruktur, som i sin tur kan leda till minskad 

produktutveckling och innovation. Då marginalen minskar måste kostnaderna i bolaget 

försvinna någonstans ifrån. Då en aktör måste prioritera sin produktion är i regel det första 

som försvinner möjligheten till differentiering genom forskning och utveckling (Porter 1980). 

Detta spelar även in om EMV kannibaliserar för mycket på varumärket, vilket innebär att 

produktens närvaro i butiken försvinner. I ett mardrömsscenario kan detta få långvariga 
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konsekvenser om detaljisten istället tar över rollen som innovatör och leverantören blir 

beroende av att producera EMV för att överhuvudtaget kunna behålla sin produktion. 

Differentiering krävs för att en organisation ska finnas kvar på marknaden. Differentiering 

innebär inte bara nya innovationer eller produkter, utan även förpackningar och service. Det 

ökar även förhandlingsstyrkan eftersom att det är svårt att hitta alternativ till innovativa 

produkter. Differentiering kan även bidra till en högre kundlojalitet vilket stärker aktörens 

position ytterligare (Miquel-Romero, Caplliure-Giner & Adame-Sánchez 2014; Pepe, Abratt 

& Dion 2011). På detta sätt är EMV en risk för leverantörer, då risken finns att 

kostnadsstrukturen blir allt för olönsam. 

5.2 Strategi utifrån distributionskedjan 

Kontroll över distributionskedjan 

Mer kontroll över distributionskedjan ger en större stabilitet, vilket innebär att en 

organisation kan dra nytta när marknaden svänger istället för motsatsen. Kontroll över varje 

del i distributionskedjan innebär nya och i vissa fall stora kostnader. Varje steg i 

distributionskedjan förädlar råvaran vilket ökar inköpspriset till nästa del i kedjan. Kontroll 

över den förestående delen innebär givetvis att denna förädlingskostnad inte drabbar den som 

har denna kontroll. Om råvaran blir dyrare gynnar det den som äger råvaran, samtidigt som 

kostnaderna ökar i resten av kedjan (Ivanov 2010; Estampe, Lamouri, Paris & Brahim-

Djelloul 2013). I fallet med EMV har detaljisterna i många fall tagit kontroll över råvaran för 

att försäkra sig om stabilitet och produktion. Detta gäller nästan enbart i fallet med 

köttproduktion, vilket innebär att mejeri-industrin inte är drabbat av detta. Stora leverantörer 

med mycket kontroll blir mindre drabbade av säsongsbetonade prisrusningar, medan mindre 

leverantörer som inte har möjlighet att äga andra delar av kedjan blir drabbade. Att 

detaljisterna tar kontroll över råvaror ger en fördel till de leverantörer som producerar EMV, 

vilket i sin tur gör dessa produktionskontrakt viktigare. 

 

Genom kontroll över råvaran kan detaljisten prispressa leverantören från två håll, och få 

större kontroll över den egna varumärkesproduktionen. Detaljistens kontroll över råvaran 

innebär att prispressen på kött ökar då det finns fler intressanta köpare för slaktaren att vända 

sig mot. Den högre prispressen från detta håll ger leverantörerna större incitament att 

producera EMV genom tillgång till råvaran som kan vara dyr och svåråtkommen, vilket i sin 

tur leder till större stabilitet i produktionen. Detta bidrar till fler kontaktpunkter mellan 
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leverantör och detaljist genom att sammankoppla flöden av material, pengar och information 

(Gupta & Dutta 2011). Detta går inte i linje med den forskningsmässiga tolkningen av flödet i 

distributionskedjan där material, komponentdelar och varor går neråt, information i båda 

riktningar och flödet av pengar uppåt i distributionskedjan (Chopra och Meindl 2007). 

 

Distributionskedjans komplexitet 

I och med att EMV i mångt och mycket produceras på fabrikernas outnyttjade kapacitet hos 

leverantörerna uppstår inget hot mot leverantörerna från detaljisterna, då det blir 

problematiskt för detaljisterna att äga hela distributionskedjan och att producera allt från 

grunden. Detaljisterna är alltså beroende av leverantörerna för att kunna producera sitt eget 

varumärke. Det är dock upp till leverantören att hantera risken och kostnaderna som 

uppkommer med att producera EMV. Ett begrepp Porter (1980) använder sig av är 

kostnadsöverlägsenhet. Målet med kostnadsöverlägsenhet är att öka sin konkurrenskraft 

genom att skapa en kostnadsstruktur som är bättre jämfört med konkurrenternas. EMV 

försämrar kostnadsstrukturen hos leverantörerna samtidigt som de ökar i produktion. Därför 

är det viktigt för leverantören att ha full kontroll över hur strukturen ser ut för att kunna 

fortsätta vara starka aktörer. 

 

Branschens inverkan 

Olika branscher har olika möjlighet till kontroll över råvaran. Branschens struktur och 

möjligheter beror till stor del på råvarans inneboende komplexitet. En råvara som behöver 

mycket förädling kräver ett större antal maskiner för produktion. Ett exempel här är 

skillnaden mellan mejeribranschen och köttindustrin, där en slakt- och köttindustri kan 

producera en enorm mängd med köttdetaljer medan mejeri inte alls tillverkar produkter i lika 

stor utsträckning. Av denna anledning har branscherna olika förutsättningar för kontroll över 

distributionskedjan. En ökande konkurrens om råvaran innebär att denna ökar i värde, vilket 

gör kontrollen över distributionskedjan ännu viktigare. Detta gäller i synnerhet då svenska 

råvaror är så eftertraktade samtidigt som Sverige inte har en hundraprocentig 

försörjningsgrad i kött. I de fall då råvaran ökar i värde ökar även den distributionskedjan i 

värde vilket gör medlemskap i den allt mer viktigt (Ivanov 2010). Detta innebär att 

möjligheten att producera EMV med sagda råvara ger en möjlighet till att vara delaktig i en 

lönsam distributionskedja, vilket gäller de båda industrierna. 
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Branschtillhörighet påverkar hur stor del av distributionskedjan en leverantör kan hantera för 

att det ska bli lönsamt och möjligt. En väldigt komplex process ökar i lönsamhet med stora 

volymer. Därav är det viktigt att äga råvaran i syfte att öka kontroll och stabilitet. I 

köttindustrin blir detta ett problem för leverantörerna då kontrollen över råvaran kan övergå 

till den som är köpkraft och har vilja att öka sin makt och inflytande, på det sätt som 

detaljisterna önskar. De äger dock i regel inga medel för slakt eller produktion av råvaran. En 

komplex produktion är dyr och krävande. Då köttproduktion är en väldigt komplex råvara är 

det i få fall samma aktör som tillhandahåller slakt och förädling av produkterna. Detta är 

alltså annorlunda i mejeriindustrin då råvaran egentligen inte är så komplex. Av den 

anledningen är det ofta råvaruproducenterna av mjölken som också står som ägare av 

produktionen. Detta innebär att detaljisterna i denna bransch inte har samma möjlighet till att 

ta kontroll över råvaran som de har i köttproduktionen. Kontroll över råvaran är ett sätt att 

arbeta med komplexitet, ständig förändring och osäkerhet (Manders, Caniëls & Paul 2016). 

Detta innebär också att EMV i regel har stor kontroll distributionskedjemässigt över 

köttproduktion. 

5.3 Relationer och förhandlingsstyrka 

Stärkta samarbeten 

Ett tätare samarbete leder till en starkare distributionskedja gentemot andra 

distributionskedjor då den ger en ökad lönsamhet för alla som är delaktiga i den. Detta har i 

synnerhet att göra med EMV:s förmåga att tränga ut mindre aktörer från marknaden. Färre 

men mer lönsamma aktörer i samma kedja ger en starkare kedja som kan konkurrera mot 

andra detaljister och kedjor. Relationernas långsiktighet fungerar på detta sätt också för att 

förbättra distributionskedjan (Miquel-Romero, Caplliure-Giner & Adame-Sánchez 2014). 

Relationerna förbättrar även de långsiktiga resultaten för de enskilda aktörerna och kedjan 

som helhet (Mentzer, Min & Zacharia 2000). 

 

En tätare relation mot detaljisten kan också ge leverantören en större kontroll över 

produktionen. Detta innebär i huvudsak att leverantören når en större möjlighet och säkerhet 

då produktion blir lättare att planera, något som även växer med tiden. Ett tätt samarbete kan 

till och med innebära att leverantören kan arbeta förebyggande mot sin egen outnyttjade 

kapacitet genom att föreslå vilka EMV-produkter som bör produceras hos detaljisten. Detta är 

en viktig del i hanteringen av distributionskedjan, och vikten av affärsrelationer mellan 
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organisationer som ett sätt att hitta och behålla konkurrensfördelar (Mentzer, Min & Zacharia 

2000). 

 

Förändrad förhandlingsstyrka 

Enligt Porter (1980) består marknaden av kunder med stark förhandlingsstyrka eller 

leverantörer med stark förhandlingsstyrka. Studiens respondenter är överens med att 

detaljisternas förhandlingsstyrka har ökat genom EMV:s intåg. Utifrån Porter (1980) innehar 

detaljisterna en starkare förhandlingsstyrka på många punkter. Dels finns det en 

koncentration av köpare på den svenska livsmedelsmarknaden (Fri Köpenskap 2016) dels är 

produkterna standardiserade till stor del. I och med att det också skrivs kortare kontrakt 

mellan detaljist och leverantör hålls omställningskostnaderna nere, vilket ytterligare stärker 

detaljistens förhandlingsstyrka (Porter 1980). Till följd av detta har också EMV bidragit till 

en ökad omsättning och lönsamhet för detaljisterna (Mills 1995), vilket gjort detaljisterna till 

en starkare aktör med ytterligare förstärkt förhandlingsstyrka.  

 

Samtidigt menar många respondenter att detaljistens större förhandlingsstyrka kan sätta 

leverantören i en bättre konkurrenssituation mot andra leverantörer. Som tidigare nämnt har 

EMV bidragit till starkare samarbeten mellan leverantör och detaljist. En del tidigare 

forskning menar på att EMV förstärker detaljistens förhandlingsstyrka men annan forskning 

menar istället på att det är marknadsandelen som avgör förhandlingsstyrkan (Morton & 

Zettelmeyer 2004). När leverantören expanderar genom EMV ökar också marknadsandelarna 

även om en del förblir osynliga för respondenten. Därmed spelar storlek en stor roll när det 

kommer till hur stor förhandlingsstyrka en organisation har. Då EMV erbjuder detaljisterna 

högre marginaler i produktion och till och med en inkomst leder detta naturligtvis till att de 

blir större aktörer, samtidigt som den leverantör som producerar EMV växer sig starkare. I 

enlighet med Porter (2004) blir aktörer extra starka när det finns få dominanta köpare eller 

säljare på marknaden. Därmed visar det på att det finns tydliga tecken på att EMV bidrar till 

att stärka detaljisternas och de leverantörer som väljer att öka sina marknadsandelar plats på 

marknaden ytterligare 

 

EMV:s framväxt har också gjort det möjligt för detaljisterna att ställa leverantörer mot 

varandra i syfte att öka den egna förhandlingsstyrkan. När EMV tar plats blir marknaden 

trängre, vilket resulterar i att konkurrensen mellan redan befintliga aktörer ökar (Anselmsson 

& Johansson 2013). Enligt Porters femkraftsmodell kommer konkurrensen från befintliga 
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aktörer i samma led i distributionskedjan, dvs andra leverantörer (Porter 1980). Genom att 

skapa ett produktutbud i detta led som från detaljisternas perspektiv är ovanstående ökar 

konkurrensen egentligen från ett annat håll. I en distributionskedja kämpar leverantörerna om 

att vara kund till nedanstående led - detaljisten, medan detaljisternas EMV-utbud kämpar om 

samma plats i distributionskedjan (Lambert & Cooper 2000; Chopra & Meindl 2007). 

Varumärkesmässigt tävlar alltså detaljisterna om den plats i distributionskedjan som är kund 

till dem själva, och skapar en större makt över distributionskedjan på detta sätt. Större 

konkurrens leder till större prispress (Hoch & Banerjee 1993) och därigenom kan 

detaljisterna öka sin lönsamhet genom mer konkurrens i övre led, och även sin 

förhandlingsstyrka. 

 

Informationsasymmetri gentemot detaljist 

Arbetet med EMV har gett detaljisterna mer information om hur distributionskedjan fungerar 

och ett bättre sätt att kunna använda den information de redan besitter i form av 

konsumentinformation (Narasimhan & Wilkox 1998). Information är en stor tillgång när det 

gäller konkurrensstyrka. Respondenterna menar också att informationsasymmetrin mellan 

detaljist och leverantör har bidragit till att detaljisternas förhandlingsstyrka stärkts, vilket 

överens stämmer med tidigare forskning (Porter 1980; Hultman, Opoku, Salehi-Sangari, 

Oghazi & Thong Bui 2008). 

 

Ju mer osäkerhet som råder desto svårare är det att fatta beslut, och om en aktör är osäker på 

läget bör denne vänta med beslut i längsta möjliga mån tills det att mer information finns att 

tillgå (Hoch 1996). Detaljisterna har alltid haft information rörande sina kunder, men inte 

hittills kunnat omsätta den rent praktiskt. Produktionen har EMV har alltså tillåtit 

detaljisterna en större styrka konkurrensmässigt.  
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6. Diskussion & Slutsats 

Här presenteras studiens bidrag till forskningen, resultatet, diskussion samt förslag på vidare 

forskning. 

6.1 Diskussion 

Den här studien har bekräftat att EMV är här för att stanna. Med detta konstateras att EMV 

kommer att finnas på marknaden en lång period framöver och troligtvis kommer att öka sina 

marknadsandelar (Nielsen 2014). Av den anledningen är det ett stort misstag för leverantörer 

att förvänta sig att EMV är en trend som kommer att försvinna eller försvagas. Detta innebär 

följaktligen att oavsett vilken strategi leverantörerna använder sig av för att hantera sin plats i 

distributionskedjan måste detta val ha EMV:s effekt i hänseende. EMV äter upp 

marknadsandelar och dess utbud växer för varje år som går. 

 

Arbetet med EMV erbjuder många möjligheter, bland annat - stabilare produktion, 

möjligheten att minska fabrikens outnyttjade kapacitet, ökad omsättning samt möjlighet för 

leverantören att nå till nya marknader. EMV-produktion kan även försäkra om en tillgång till 

råvaran även när det är en bristvara eller när under prisrusningar. På detta sätt kan EMV 

användas som ett verktyg för leverantörerna för att växa i storlek och stärka sin position i 

distributionskedjan och på marknaden. Men dessa fördelar kommer inte gratis - priset är 

marknadsandelar. Det kan argumenteras att om leverantören inte arbetar med EMV förlorar 

de marknadsandelar i vilket fall, då EMV som tidigare konstaterat kommer att finnas oavsett 

vilket beslut leverantörerna fattar. EMV har förändrat marknaden och skapat en ny miljö för 

leverantörer att hantera. Av de respondenter studien har kontaktat arbetar alla aktivt med 

EMV, men de menar i många fall att både inom organisationen och i andra organisationer 

finns det ett stort missnöje mot det. EMV erbjuder inte bara möjligheter mot marknadsandelar 

för leverantörerna, det innebär även andra risker. 

 

En risk är att trängas ut från marknaden om man är en liten aktör. Detta då EMV tar allt mer 

plats och då i synnerhet på bekostnad av små aktörer (Macklean 2015). En bra strategi i detta 

fall är alltså att sträva efter att bli tillverkare av EMV. Små aktörer med liten produktion löper 

dock en stor risk att skada sina marginaler genom detta beslut. Då EMV skadar marginalerna 

(Mills 1995) men ökar produktionen är det viktigt att EMV inte blir en för stor del av 
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produktionen, då tillverkningskostnaderna riskerar att inte kunna betalas genom produktion 

om kostnadsstrukturen blir för svag. Då produktion alltid prioriteras innan forskning och 

utveckling är det i regel detta som försvinner när marginalerna blir för stora, vilket kan ge 

stora framtida problem, och försätta leverantören i ett slags ond spiral där de måste öka 

volymen för att kunna fortsätta producera, men de kan inte utvecklas vilket gör att de är fast i 

sin produktion. 

 

Innovativa produkter är dyrt att tillverka i synnerhet jämfört med hur EMV fungerar i vanliga 

fall. EMV av generation tre som är den vanligaste typen av EMV idag fungerar genom att 

tillverka produkter som är snarlika marknadsledaren i en redan existerande 

produktionsapparat (Laaksonen & Reynolds 1994). EMV av generation fyra är innovativa 

produkter vars syfte huvudsakligen är att stärka varumärket. Detta kräver i större omfattning 

kontroll över en anläggning där forskning och innovation kan ske, vilket är något de svenska 

detaljisterna i dagsläget inte äger. Därför är den fjärde generationens EMV-produkter inte 

utbrett, och respondenterna förväntar sig inte heller att det kommer att breda ut sig väldigt 

mycket. Att driva en kategori genom innovation kräver mycket erfarenhet, forskning och 

utveckling och det är inget som detaljisterna har intresse av just nu. Om en leverantörs 

marginaler är så låga att det inte längre går att bedriva forskning och utveckling kommer 

alltså inte detaljisterna ta över denna fördel, utan andra leverantörer. 

 

Produktion av EMV kannibaliserar på de egna marknadsandelarna, detta är ett faktum 

(Gomez-Arias & Bello-Acebrón 2008; Quelch & Harding 1996). Men EMV kommer att 

produceras oavsett vem som producerar det, för någon kommer alltid att producera då 

fördelarna med produktion är för stora. Detta är i regel inte en anledning till att avstå 

produktion i syfte att hämma EMV:s marknadsandelar. I de marknader där leverantören har 

en unik produkt som ingen annan producerar har de visserligen större makt i detta avseende. 

Det är ovanligt att ha en unik och eftertraktad produkt, men när detta är faller är det vanligt 

att dessa leverantörer har ett slags övertro till det egna varumärket. Att luta sig mot sitt eget 

varumärkes styrka är en farlig strategi om man inte är en stor aktör. Om en leverantör av en 

unik produkt vägrar producera EMV fast detaljisten har visat intresse finns risken här att 

detaljisten vänder sig mot andra leverantörer som är villiga att utveckla recept och produkter. 

Detta innebär i slutändan att leverantören förlorar sin konkurrensfördel. 

 



54 

 

Producerande av EMV erbjuder också delaktighet i en distributionskedja. Flödet i den 

klassiska distributionskedjemodellen (Ivanov 2010) har förändrats genom EMV. Visserligen 

förädlas fortfarande produkter i nedstigande led, men värdeflödet som Porter (1980) 

diskuterar förändras något. Som tidigare diskuterat är det viktigt att behålla sin plats i 

distributionskedjan. Detta kan åstadkommas genom några olika sätt - att tillverka EMV är ett 

sätt. Att vara en stor aktör är ett sätt, eller att erbjuda en unik och eftertraktad produkt är ett 

sätt. Att vara delaktig i en distributionskedja är viktigt då det ökar konkurrenskraft och 

förutsägbarhet i produktionen. 

 

I distributionskedjan kan detaljisterna genom EMV ta plats ovanför leverantören genom 

kontroll över råvaran, men också i samma led. Då EMV konkurrerar om precis samma 

hyllplats (Olson 2012) som leverantörerna befinner sig detaljisten egentligen också i samma 

led konkurrensmässigt. Då konkurrens i regel sker horisontellt - d.v.s. leverantör mot 

leverantör sker den nu leverantör mot kund. På detta sätt kan detaljisten utöva en stark 

konkurrens gentemot leverantören genom kontroll över råvaran ovanifrån, hyllplatskontroll 

horisontellt och prispress nedifrån. Att konkurrera mot sin kund är inte önskvärt i någon 

situation, men detaljisterna har visat sig bra på att hålla isär affärerna. Om leverantören inte 

är villig att inleda samarbete bestraffar inte detaljisten denne genom att avbryta andra avtal 

eller samarbeten som finns. 

 

Porter diskuterar i sin modell de olika håll konkurrens kan komma ifrån, och hur det bör 

bemötas. Andra aktörer är i regel starka horisontellt. EMV är unikt i och med att det 

konkurrerar från alla fronter enligt modellen.  

- Hot från ny aktör genom att de via styrka hos aktören och informationsövertag snabbt 

kan etablera sig på en marknad på en stark plats. 

- Kundens förhandlingsstyrka genom information om slutkonsument, samt att de tagit 

sig upp på samma nivå och kan agera både kund och befintlig aktör. 

- Hot från substitut genom att den är tillverkad i samma produktionsapparat och 

efterliknar marknadsledaren. 

- Hot från leverantörer genom sin konkurrens om samma hyllplats och sin kontroll över 

distributionskedjan. 

- Hot från befintliga aktörer genom att ta plats på marknaden och på utöka sin position 

från kund till konkurrerande leverantör. 
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Förhandlingsstyrkan (Porter 1980) är försvagad gentemot detaljisten i och med EMV. 

Visserligen kan ett tätt samarbete ge leverantören en röst hos detaljisten i den mån att de kan 

ge förslag och vara tidiga till nya samarbeten. Detta innebär att förhandlingsstyrkan blir större 

ju fler kontaktpunkter det finns mellan organisationerna. EMV har i huvudsak tillåtit 

kontaktpunkternas antal öka, och därigenom leverantörernas förhandlingsstyrka att växa. 

EMV erbjuder på detta sätt möjligheten för leverantörer och detaljister att komma närmare 

varandra i produktionen och växa tillsammans.  

6.2 Slutsats 

Trenden med EMV har utmanat den traditionella synen på distributionskedja, konkurrens och 

förhandlingsstyrka. Fenomenet gör det problematiskt att uttrycka sig i termer om detaljister, 

kunder och leverantörer när den som äger EMV kan iklä sig varje roll. För leverantörer 

erbjuder EMV både hot och möjlighet. EMV-produkter är visserligen aggressivt prissatta och 

kan trycka ut andra produkter från hyllplatsen, men det är också en möjlighet för de 

leverantörer som väljer att producera dessa. En av de viktigaste saker som EMV erbjuder är 

möjligheten för leverantörer att optimera sin produktion. Av denna anledning kan 

leverantören se EMV som ett svärd utan handtag - det är ett starkt och effektivt verktyg men 

risken finns att den som svingar svärdet skadar sig själv vid användandet. 

6.3 Förslag för vidare forskning 

EMV som fenomen kan utforskas utifrån en mängd olika perspektiv i distributionskedjan. 

Denna studie har framförallt undersökt EMV utifrån ett leverantörsperspektiv inom 

dagligvaruhandelns färskvarusegement. Denna studie har visat att EMV påverkar hela 

distributionskedjan, och framtida studier kan med fördel undersöka dessa delar. Vidare kan 

det därför anses intressant att undersöka hur leverantörer inom andra segment i 

dagligvaruhandeln upplever EMV. EMV har även, om än inte lika framgångsrikt etablerat sig 

inom sällanköpsvaruhandeln. Det skulle därför vara intressant att undersöka hur leverantörer 

ser på EMV mellan dagligvaruhandeln och sällansköpsvaruhandeln.  

 

EMV är ett verktyg för detaljister att använda på den svenska marknaden för de svenska 

detaljisterna. Av den anledningen vore det intressant att undersöka hur svenska leverantörer 

arbetar med export och om de genom detta kan motarbeta EMV:s påverkan. 
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Även om mycket tyder på att andelen EMV förväntas öka i Sverige, går det inte att säga hur 

mycket. Det går heller inte att utesluta att andelen EMV stagnerar, som den gjort i länder med 

väldigt hög andel EMV. Om utvecklingen av EMV stagnerar, vad beror det i så fall på? Är 

det på grund av leverantörer, detaljister eller konsumenter? Denna framtida forskning är 

givetvis intressant om trenden med EMV förändras på något sätt. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Medverkande i rummet är: Sebastian Pers, Fredrik Enman samt X från X. Godkänner ni att 

denna konversation spelas in? 

 

Detaljisternas egna varumärken, hädanefter EMV, växer alltmer på den svenska marknaden. 

Enligt siffror från Nielsen har EMV-andelen i den svenska dagligvaruhandeln ökat med 

ungefär fem procentenheter årligen de senaste åren. Även om EMV har funnits länge i 

Sverige är det egentligen bara under det senaste årtiondet som det har haft en stark tillväxt. 

Detta gör att leverantörer ställs inför nya utmaningar.  

 

Generella 

● Kan ni berätta om er organisation: Vad tillverkar ni och till vilka detaljister? 

○ Hur stor är er omsättning?  

● Kan ni berätta om er roll inom organisationen?  

● Hur stor del av er produktion utgörs av EMV idag? 

○ Hur länge har ni producerat EMV? 

 

Möjligheter och risker 

● Varför började ni producera detaljisternas EMV?  

● På vilket sätt interagerar/konkurrerar EMV med ert övriga utbud? 

● Hur påverkar produktionen av EMV er kostnadsstruktur? 

● Vilka risker och möjligheter tror ni att det finns med EMV-produktion?  

● Vilka långvariga och kortvariga effekter förväntar ni er av ert beslut att producera 

EMV till detaljisterna? 

● Har ni agerat på EMV-trenden enligt egna analyser eller är det något ni har tvingats in 

i? 

 

Strategiskt distributionskedjan  

● Hur involverade är ni från råvara till slutprodukt? 

● Märker ni av någon konkurrens vid handel av råvaror? Hur har den förändrats de 

senaste åren?  

● Om ni hade fattat beslutet att inte producera EMV till detaljisterna, tror ni att ni hade 

förlorat er distributionskanal?  
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○ Tror ni att det hade uppstått några andra effekter?  

● Hur upplever ni att konkurrensen mot andra aktörer har påverkats i samband med 

EMV-trenden? 

● Hur har er närvaro på marknaden påverkats av ert beslut att producera EMV? 

● Hur tror ni framtidens distributionskedjor kommer se ut? 

 

Förhandlingsstyrka 

● Hur upplever ni att detaljisternas förhandlingsstyrka påverkats genom intåget av 

EMV?  

● Upplever ni att det är lättare eller svårare för detaljisten att hitta ersättare efter EMV:s 

intåg? 

● Hur har relationen med detaljisterna påverkats av er EMV-produktion? 

○ Långsiktigt/kortsiktigt? 

● Arbetar ni på olika sätt med olika detaljister? 

● Hur drivande är detaljisterna i innovation av nya produkter?  

○ Hur har det förändrats under de senaste åren? 

● Hur särskiljer ni era EMV-produkter mot era motsvarande ordinarie produkter?  


