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Definitioner 

   

EMV  

EMV står för egna märkesvaror, det vill säga produkter som tas fram under ett varumärkes egna 

namn. Exempel på detta är Garant som är Axfoods egna varumärke som bland annat säljs via deras 

egenägda butikskedjor Hemköp och Willys (Axfood, 2015). 

  

LMV  

LMV står för leverantörsvarumärken, det vill säga producerande leverantörers varumärken, 

exempelvis Felix och Scan. 

  

FMCG 

FMCG står för “Fast moving consumer goods”, det vi i Sverige kallar för dagligvaror eller 

förbrukningsvaror. Förbrukningsvaror är varor som handlas i matvarubutiker och som vi konsumerar 

under en begränsad tid. Exempel på dagligvaror är livsmedel eller hushållspapper. 

 

Livsmedelsmarknaden 

I studien används begreppet livsmedelsmarknaden som samlingsord för de aktörer som är 

verksamma inom livsmedelbranschen och dagligvaruhandeln. I begreppet innefattas även de aktörer 

som samarbetar med livmedelsbranschen och dagligvaruhandeln, exempelvis branschorganisationer 

och varumärkesbyråer.  

 

Livsmedelsproducent  

I studien används begreppet livsmedelsproducent för de som tillverkar livsmedel, exempelvis Arla 

eller Zeta.  

  

Dagligvaruhandeln 

Dagligvaruhandeln innefattar återförsäljare i form av livsmedelsbutiker som exempelvis ICA och 

Axfood. I studien används både begreppet dagligvaruhandel och återförsäljare. 
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Abstract 

 

 

Private labels have become more important than ever in the food industry and the shares of private 

labels in grocery stores are growing. When private labels (PL) were introduced on the market the 

goal was to offer customers a cheaper alternative to national brands (NB), but today this has changed 

and PL are used to compete with other PL´s. The consumers demand for quality has increased which 

affects the motives and strategies for private labels. The industry is affected by different factors and 

PL´s must change their strategy to attract customers and create loyalty. By studying the motives, 

strategies, driving forces and challenges for private labels within the swedish food industry, it is 

possible to create a greater understanding of todays market situation.  

 

The data was collected through six interviews with different people within the food industry and the 

answers were analyzed. Afterwards the results were observed through a lens of theories and previous 

studies and the conclusion shows that profitability, customer loyalty, image and competitiveness are 

motives that are important for PL´s within the food industry. The stakeholders are using different 

strategies to achieve their goals and the study shows that better margins on goods, brand equity and 

differentiating to gain competitive advantages are strategies that are used frequently in the industry. 

It is important to have long-term relationships with other operators in the industry to develop PL´s 

with high quality and trends are forcing the industry to work in short cycles.  

 

 

Keywords: Private labels, national brands, FCMG, brands, brand equity and differentiation. 
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Sammanfattning 

 
 

Egna märkesvaror, så kallade EMV är ett fenomen som blivit allt vanligare inom livsmedel och 

andelen EMV i matvarubutikerna ökar. Från att EMV sålts som ett lågprisalternativ till 

leverantörsvaror, LMV, så har kraven på kvalitet ökat och idag används istället EMV som ett verktyg 

för att skapa lönsamhet och differentiera sig mot sina konkurrenter. Den ökade efterfrågan på kvalitet 

påverkar livsmedelsmarknadens motiv och strategier för EMV och branschen måste anpassa sig efter 

konsumenternas förändrade efterfrågan. 

 

Vilka motiv, strategier, drivkrafter och utmaningar finns för EMV på den svenska 

livsmedelsmarknaden? 

 

Syftet med studien är att undersöka de motiv, strategier och drivkrafter som påverkar EMV på den 

svenska livsmedelsmarknaden samt studera vilka utmaningar som EMV utsätts för. 

Forskningsmetoden för studien är kvalitativ där den primära datan samlades in genom kvalitativa 

intervjuer med totalt sex informanter som alla är verksamma på livsmedelsmarknaden och på något 

sätt arbetar med EMV. Studien visar att lönsamhet, kundlojalitet, image och konkurrenskraft är 

viktiga motiv och att aktörerna använder olika strategier där de arbetar mer offensivt än defensivt 

som varit fallet tidigare. Aktörerna pressar priser för att höja sina marginaler, bygger sina EMV som 

varumärken med en varumärkesplattform och dessutom arbetar de för att differentiera sig på olika 

sätt mot sina konkurrenter. Samarbeten mellan livsmedelsproducenter och dagligvaruhandeln ökar 

och de tvingas arbeta i snabbare cykler än tidigare då konsumenternas efterfrågan förändras allt 

snabbare. Dessutom påverkas marknaden allt mer av trender och branschen ser hur lågpris- och 

premiumsegmenten ökar medan mellansegmentet blir allt mer hotat. Utifrån studiens resultat går det 

även att urskilja hur butiker kommer bli mer nischade och marknaden kommer blir allt mer 

digitaliserad. 

 

 

Nyckelord: EMV, LMV, FCMG, Brand equity, varumärken och differentiering.  
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1. Inledning    
  
 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsämnet för att skapa förståelse och ett 

underlag för forskningsfrågan. Först presenteras en kort reflektion kring egna märkesvaror (EMV) 

och hur utveckling för EMV har sett ut inom livsmedelsbranschen. Vidare följer en diskussion om 

efterfrågan av EMV och hur den har förändrats. Bakgrunden och diskussionen skapar en förståelse 

för de områden som uppsatsen ämnar beröra och avsnitten leder senare in på den forskningsfråga 

som undersökningen ämnar besvara i slutsatsen. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Egna märkesvaror, EMV, definieras som varumärken som ägs av en butikskedja och tillverkas av en 

underleverantör (NE, 2015). EMV finns inom flera branscher men fenomenet har vuxit sig stort inom 

livsmedelsbranschen och ständigt utvecklas EMV för att erbjuda alternativa produkter till 

leverantörernas märkesvaror, så kallad LMV (Cotterhill, 2000). Dagligvaruhandeln domineras av tre 

stora aktörer, Coop, Axfood och ICA och samtliga butiker säljer idag EMV (Konkurrensverket, 

2011; Coop, 2015; ICA, 2015; Axfood, 2015). ICA anses ligga långt fram i utvecklingen av EMV 

och i årsredovisningen beskrivs EMV som ett verktyg för att lyfta fram ICAs värderingar (ICA, 

2015). Livsmedelsbutikerna har hittat en kanal genom EMV som kan stärka deras varumärke och det 

har bidragit till att utbudet av EMV i Sveriges livsmedelsbutiker har ökat och fortsätter att öka. 

(Kungl. Skogs och Lantbruksakademin, 2005) Från att Coop lanserade “Blåvitt” 1979 som ett 

generiskt varumärke så ser branschen nu hur livsmedelsbutikerna breddar sitt egna sortiment för att 

nå fler kundsegment (Coop, 2015). 

  

För omkring 15 år sedan såg den svenska marknaden för EMV annorlunda ut mot vad den gör idag. 

Livsmedelsbutikernas EMV ansågs vara billigare produkter med lägre kvalitet och när EMV först 

lanserades i Sverige så var det främst för att erbjuda kunderna en ”kopia” av en leverantörsprodukt 
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till ett lägre pris. När Lidl och Netto etablerade sig på den svenska marknaden i början av 2000-talet 

resulterade det i ett ökat utbud av lågprisprodukter hos de marknadsledande livsmedelsbutikerna och 

lågprissortimentet är fortfarande en viktig del av butikernas sortiment. (Konkurrensverket, 2011) 

  

Även om lågprissortimentet länge har utgjort en stor del av försäljningen inom livsmedelsbranschen i 

Sverige så har en förändring i efterfrågan på kvalitet redan skett i länder utomlands. Storbritannien 

som tillsammans med Schweiz och Spanien ligger i framkant inom området ser tendenser till att 

synen på EMV som ett lågprisalternativ har förändrats, trots att fördomar om lägre kvalitet och lägre 

priser lever kvar. I november 2014 släppte analysföretaget Nielsen Company en rapport om 

utvecklingen inom EMV där de beskriver hur synen på EMV i de framträdande länderna har 

förändrats och att konsumenterna inte längre ser EMV som lågprisvaror utan som kvalitetsprodukter 

i olika prisklasser för att passa olika segment. Samma tendenser ser företaget i Nordamerika där 67% 

av amerikanerna svarade i undersökningen att EMV håller hög kvalitet och 75% att EMV är ett bra 

alternativ till LMV. (Nielsen Company, 2014) 

  

I en artikel som publicerades i Forbes 2013 diskuterar David Scott hur stora livsmedelsbutiker som 

Target och Walgreens har gått från att ha billiga EMV till att bli så kallade “Power brands” som 

konkurrerar med de största livsmedelsproducenterna (Forbes, 2013). Även Steve Burt skriver i sin 

artikel “The strategic role of retail brands in British grocery retailing industry” att utvecklingen av 

EMV i Storbritannien under de senaste 25 åren har gått från att vara produkter där konsumenter 

erbjuds ett lågprisalternativ till att vara produkter med mycket hög kvalitet (Burt, 2000). Liknande 

tendenser syns nu i den svenska livsmedelsbranschen. I Livsmedelsföretagens konjunkturbrev från 

Mars 2015 skriver organisationen att “Ökad aptit efter matkvalitet gav stark försäljningsökning” och 

i brevet beskrivs hur livsmedelsbranschen ser en tendens att svenska konsumenters efterfrågan av 

premiumprodukter ökar och efterfrågan på lågprisprodukter minskar. I rapporten redovisas en 

förändring i försäljning där premiumsortimentet ökade med 24% under 2014 medan 

lågprissortimentet enbart ökade med 2%. (Livsmedelsföretagen, 2015)  

 

Branschen ser ett trendbrott när det gäller försäljning av mat och dryck i Sverige och konsumenterna 

har blivit mer kvalitetsmedvetna vilket ställer högre krav på produktionskedjan och dessutom pressas 

dagligvaruhandeln att öka kvaliteten på sina EMV. (Hernell, 2015) Som en reaktion på den ökade 
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efterfrågan på kvalitet och den ökade konkurrensen mellan matvarubutikerna så öppnar fler nischade 

butiker. Hemköp öppnar sin första Reko-butik i Stockholm under våren 2015 med “grön färdigmat 

för den stressade Stockholmskunden” och i början av juni öppnar butiken Paradiset som inspirerats 

av amerikanska The Fresh Market och kanadensiska Whole foods. (Stockholm direkt, 2015)  

 

1.2 Problemdiskussion 
  

I en studie av Anselmsson och Johansson beskrivs att kvaliteten på EMV påverkar vilket pris som 

konsumenten är villig att betala och att priset på en produkt avspeglar vilken kvalitet produkten 

håller. Studier visar att konsumenters syn på kvalitet hos EMV har förändrats och att den uppfattade 

kvalitetsnivån på EMV närmar sig samma kvalitetsnivå som hos LMV. (Anselmsson & Johansson, 

2009; Steenkamp et al., 2010) År 2014 skrev Braak, Geyskens och Dekimpe att livsmedelsbranschen 

i USA ser en ökad försäljning av premiumprodukter och att konsumenter blir allt mer villiga att 

betala för produkter med högre kvalitet. (Braak et al., 2014) Att högre kvalitetskrav ställs på EMV 

bidrar till att samarbetet mellan livsmedelsproducenter och dagligvaruhandeln förändras och redan 

2007 skrev Kumar och Steenkamp att om livsmedelsproducenterna ska överleva i framtiden så måste 

de ta steget och bli tillverkare av EMV. (Kumar & Steenkamp, 2007) 

  

Laaksonen omnämns ofta som en av de främsta forskarna inom EMV och han har tidigare redogjort 

för utvecklingen av EMV i olika länder. Laaksonen delar upp EMV i fyra generationer där var och 

en har sina egenskaper och signaleras av en grundläggande strategi. Den första generationen utmärks 

av generiska produkter vilket även livsmedelsmarknadens EMV först lanserades som men idag har 

utvecklingen gått framåt. (Anselmsson & Johansson, 2009) Steenkamp och Dekimpe påpekar att det 

är viktigt för ett företag att skapa kundlojalitet genom differentiering och på så sätt vinna 

marknadsandelar. Då konkurrensen inom dagligvaruhandeln är koncentrerad till ett fåtal stora 

dagligvaruhandelsföretag blir det extra viktigt för aktörerna att addera mervärden till sina produkter 

och på så sätt att knyta kunder till sin butik. (Steenkamp & Dekimpe, 1997) Cuneo, Lopez och 

Yague gjorde 2010 en studie som visade att utomlands har dagligvaruhandeln lyckats utveckla EMV 

som skapar mervärde till varumärket på samma sätt som LMV tidigare gjort. (Cuneo et al., 2010) 
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Dagligvaruhandeln använder EMV som en konkurrensfördel och genom att skapa kundlojalitet så 

ökar lönsamheten. (Ailawandi et al., 2008) EMV är inte längre enbart en produkt på butikshyllan 

utan idag är det en del av en hel verksamhet som handlar om att bygga ett starkt varumärke som ska 

resultera i värdegenererande erbjudanden för konsumenten. I samtycke med Ailawandi et al. som 

menar att investeringar i kvalitet är en investering för företagets image, så skriver Nies och Natter att 

EMV används som ett varumärkesverktyg för att skapa mervärde till sina butiker och på så sätt locka 

fler kunder till butiken. (Ailawandi et al., 2008; Nies & Natter, 2008). Även Choi och Coughlan 

menar att det blir viktigare med produktdifferentiering inom EMV då konkurrensen på marknaden 

ökar (Choi & Coughlan, 2006). 

  

Konsumenterna efterfrågar kvalitet i större utsträckning och EMV har blivit ett konkurrensverktyg 

inom livsmedelsbranschen (Bao et al., 2010). Med det som grund syftar studien till att skapa en 

djupare förståelse för de motiv, strategier, drivkrafter och utmaningar som finns för EMV på den 

svenska livsmedelsmarknaden idag. 

  

1.3 Frågeställning 
 

Vilka motiv, strategier, drivkrafter och utmaningar finns för EMV på den svenska 

livsmedelsmarknaden? 

 

 1.4 Syfte 
 

Syftet med studien är undersöka ett antal faktorer som påverkar EMV på den svenska 

livsmedelsmarknaden. Genom att undersöka EMV idag och vilka drivkrafter som påverkar 

fenomenet, ämnar studien att få en djupare förståelse för de motiv, strategier, drivkrafter och 

utmaningar som finns för EMV i Sverige idag. 
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1.5 Avgränsningar 
 

Studien avgränsas till livsmedelsmarknaden med geografisk avgränsning till Sverige. Valet att 

studera den svenska livsmedelsmarknaden grundar sig i att EMV har vuxit avsevärt inom området de 

senaste åren samt då det är en del av marknaden där EMV kommit långt i utvecklingen (SCB, 2013). 

Informanterna avgränsas till de aktörer som är verksamma eller arbetar nära EMV inom livsmedel, 

det vill säga dagligvaruhandeln, livsmedelsföretag, design- och varumärkesbyråer, 

branschorganisationer samt insiktsbyråer. Avgränsningen för valda informanter har med avsikt 

hållits relativt bred eftersom det möjliggör ett ökat djup och risken för färgade svar reduceras då flera 

perspektiv studeras. De teorier som studien grundas på och avgränsas till är teorier som berör EMV, 

livsmedelsmarknaden, varumärkesstrategier samt drivkrafter som styr branschens struktur och 

agerande.  
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2. Teoretisk referensram 
 
 

I följande avsnitt presenteras de teorier som anses centrala för uppsatsen. Kapitlets syfte är att ge 

läsaren en teoretisk inblick i de områden som valts och anses vara av teoretisk betydelse för 

forskningen. Först ges en grundläggande beskrivning av EMV och varumärken samt hur 

livsmedelsbranschen ser ut idag. Därefter presenteras de tidigare studier och teorier som valts för 

undersökningen. 

 
 

2.1 Definitioner och dagens livsmedelsmarknad 

2.1.1 Varumärken 
 

Definitionen av ett varumärke förändras kontinuerligt och varumärkens roll och funktion blir allt mer 

komplex. Det finns tre olika huvudtyper av varumärken: leverantörers varumärken (LMV), 

återförsäljarens egna varumärken (EMV) och generiska varumärken. (Baines et al., 2012; Borja De 

Mozota, 2003) Eftersom definitionen av ett varumärke varierar redogörs nedan hur ett varumärke 

kommer definieras i studien.  

 

The American Marketing Association, AMA, definierar ett varumärke som: 

”A brand is a name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or 

service as distinct from those of other sellers.” (AMA, 2015). 

 

Borje de Mozota kritiserar AMA´s definition och  menar att ett varumärke är mer än ett namn eller 

en symbol, det uppfyller två funktioner som är att; 1) skapa värde för konsumenten genom att 

informera dem om produktens attribut, 2) skapa värde för företaget genom att differentiera produkten 

och göra det materiella till det immateriella. Med detta syftar Borja De Mozota på att ett varumärke 

är en summering av samtliga attribut och karaktärsdrag som gör ett erbjudande unikt. (Borja De 

Mozota, 2003) 
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Varumärket består av en uppsättning associationer som genereras av både kommunikation och 

upplevelser, där varumärket är ett distinkt tecken, en symbol och en källa för värdeskapande. Ett 

tecken som adderas på en produkt identifierar produktens ursprung och skyddar konsumenten mot 

produkter som är identiska. (Borja De Mozota, 2003) Ett varumärke syftar till att reducera olika 

typer av risker som associeras med ett köp som exempelvis finansiella-, sociala-, funktionella- och 

mentala risker, för att på så sätt underlätta ett köp för konsumenten (Baines et al., 2012).  

 

Ett varumärke existerar när det förkroppsligas i en produkt eller tjänst. En produkt har fysiska 

komponenter och ett varumärke representerar och fungerar som en garant för det värde som 

produkten garanterar konsumenten. Likväl som de funktionella och emotionella associationerna som 

under en längre tid bildats i konsumentens medvetande, detta genom diverse kanaler av 

produktnärvaro, förpackningar och marknadsföring. Ett varumärke ger en produkt ett nätverk av 

mening, en berättelse och en identitet som är kontinuerlig i tid och plats. (Borje de Mozota, 2003) 

Därmed involverar varumärkesprocessen både företaget och dess konsumenter där de står för två 

separata delar, företaget skapar, behåller, skyddar och utvecklar varumärkesidentiteten medan det är 

konsumenten som ger dess värde och mening (Baines et al., 2012).  

 

Sammanfattningsvis består ett varumärke av två delar, dels det som fysiskt definierar ett varumärke 

som logotyp, produktnamn och förpackningsdesign och dels det löfte som produkten eller företaget 

kopplas till. Med andra ord består ett varumärke av både materiella och immateriella värden. 

Varumärkets syfte är därmed att både individualisera ett värde samt att definiera och uttrycka en 

unikhet hos en produkt för att presentera ett löfte till konsumenten. Detta löfte är något som därefter 

ämnar att tillfredsställa konsumentens behov. Styrkan hos ett varumärke har vuxit allt mer då 

konsumentens känslor och tankar kring ett varumärke kan avgöra om han/hon köper produkten eller 

tjänsten. (Borja De Mozota, 2003; Baines et al., 2012) 

 

2.1.2 EMV 
 

EMV är en förkortning som står för egna varumärken och är ett vanligt fenomen inom både 

dagligvaruhandeln och detaljhandeln. Morris definierar EMV som produkter eller tjänster som är 

producerade som alternativ på uppdrag av en återförsäljare eller distributör för att därefter säljas i 
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egenägda butiker samt under eget namn eller varumärke (Morris, 1979). Denna definition fångar tre 

nyckelfaktorer hos tidigare generationer av EMV-processen för producering, märkning och 

tillgänglighet. En viktig faktor som inte nämns är vilket syfte och roll EMV har idag vid 

differentiering, vilket även stämmer överens med hur AMA definierar ett varumärke (AMA, 2015). 

Detta kan förklaras genom att tidigare generationer av EMV varken hade som syfte att skapa 

differentiering och sågs heller inte som ett riktigt varumärke, utan det är en utveckling som har visat 

sig under senare år (Burt, 2000). Sedan EMV uppkom i början av 1980-talet har fokus varit att 

producera och leverera lågprisprodukter som klassificerats som så kallade “Me-too”-produkter, en 

kopia av marknadsledarens produkt inom samma sortiment (Laaksonen & Reynolds, 1994). Denna 

syn grundar sig i den roll EMV hade till en början när butikskedjorna började producera egna 

produkter för att konkurrera med leverantörernas produkter. Coop var tidigt ute med sitt varumärke 

Blåvitt som ansågs vara den första stora satsningen på ett brett EMV-sortiment. Blåvitt lanserades 

som ett generiskt EMV som är ett märke som helt saknade varumärke, produkterna märktes därför 

efter produktens faktiska innehåll som exempelvis Blåvits “Kaviar” eller “Tvättmedel”.(Handelns 

historia, 2015) Positioneringen för generiska EMV är att erbjuda konsumenten lägsta möjliga pris 

genom att eliminera kostnader för marknadsföring, reklam och förpackning (Corstjens & Lal, 2000). 

Produkterna associeras även med sämre och lägre kvalitet än LMV och konkurrerar därmed enbart 

med pris (Laaksonen & Reynolds, 1994).  

 

Definitionen av EMV har förändrats och enligt Wood är EMV inte längre ett billigt alternativ till 

leverantörers varumärken. Dagligvaruhandeln har skapat och utvecklat exklusiva och trovärdiga 

varumärken som resulterar i att konsumenten återkommer till deras butik vilket även stärks av Borje 

de Mozota som anser att varumärkets roll är att skapa värde för ett företag genom att differentiera 

produkten samt informera konsumenten om dess attribut. (Aperio, 2014; Borje de Mozota, 2003) 

Kumar och Steenkamp instämmer och menar att EMV inte enbart handlar om att pressa priserna och 

producera “Me-too”-produkter (Kumar & Steenkamp, 2007).  

 

Trots att ett EMV idag allt mer kan jämföras och likställas med ett LMV så kan de skilja sig åt då ett 

EMV fortfarande finns representerat inom olika produktkategorier samtidigt till skillnad från ett 

LMV. Ett LMV kan i motsats ha flera undervarumärken som produceras och ägs av samma 

leverantör. (Hoch, 1996) Axfood säljer sina EMV som exempelvis Garant och Eldorado i både 
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egenägda och handlarägda kedjor som exempelvis Hemköp, Willys och Handlarn (Axfood, 2015). 

ICAs EMV som exempelvis ICA Basic, ICA I Love eco och ICA Selection säljs i samtliga ICA-

butiker (ICA, 2015). 

 

Samtidigt som det går att urskilja en förändring i hur EMV positionerar sig är “Me-too”-strategin 

fortfarande högst relevant och framgångsrik. Stora delar av återförsäljarnas EMV-sortiment består av 

produkter som efterliknar LMV både inom kvalitet och utseende, som sedan säljs för ett 15-20% 

lägre pris. En strategi med syfte att övertyga och skapa tillit hos konsumenten om att EMV-produkter 

är likvärdiga LMV. (Kumar & Steenkamp, 2007) Idag kan EMV ur ett kvalitetsperspektiv bestå av 

produkter som antingen är sämre, jämlika eller överlägsna LMV-produkter. I samband med 

utvecklingen av EMV går det att urskilja fler positioneringsstrategier i jämförelse med hur EMV 

positionerades för 10 år sedan, då EMV enbart positionerades som lågprissortiment (Laaksonen & 

Reynolds, 1994). Återförsäljare har insett vikten av att skapa ett starkt varumärke genom bättre 

kvalitet och unika produkter snarare än genom lågprisprodukter, ur ett konsumentperspektiv värderas 

bra kvalitet högre  än ett lågt pris (Burt, 2000; Hoch, 1996). Förutom att dagligvaruhandeln ökar sina 

EMV-sortiment så ser vi ett ökat intresse från LMV att förse dagligvaruhandelns EMV med sina 

produkter (Kumar & Steenkamp, 2007). 

 

2.1.3 Svenska livsmedelsmarknaden idag  
 

Livmedelsmarknaden i Sverige består till största del av fyra aktörer: jordbrukare, 

livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln och konsumenter. Jordbrukare producerar råvaror som säljs 

till livsmedelsindustrin och som livsmedelsindustrin sedan säljer vidare till dagligvaruhandeln där 

konsumenterna handlar sina matvaror. Livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln domineras av ett 

fåtal aktörer som tillsammans har en stark ställning på marknaden med ett stort antal 

marknadsandelar. Sveriges dagligvaruhandel domineras av ett fåtal stora aktörer vilket bidrar till att 

marknaden kan hämma utvecklingen av EMV.  

Inom detaljhandeln är dagligvaruhandeln den kategori där marknadskoncentrationen är högst och 

2008 hade de fem största aktörerna 76 % av marknaden. Under perioden 1995 till 2008 förändrades 

dagligvaruhandeln från att ha varit en bransch med många mindre företag till att bli en bransch som 
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idag domineras av ett fåtal stora aktörer. 2008 fanns det 11000 stycken företag inom 

dagligvaruhandeln vilket är en kraftig minskning från 1995. (Konkurrensverket, 2011)  

 

EMV på livsmedelsmarknaden ligger långt fram i utvecklingen och försäljningen av EMV fortsätter 

att öka. Innan dagligvaruhandeln lanserade EMV och under en lång period därefter dominerades 

dock marknaden av LMV (Kungl. Skogs och Lantbruksakademin, 2005). Livsmedelsindustrin 

tillverkade märkesprodukter som såldes i dagligvaruhandeln men på 1980-talet började 

dagligvaruhandeln vertikalt integrera sin verksamhet och producera egna produkter som såldes i 

butikerna bredvid livsmedelsindustrins produkter. EMV konkurrerar därför med livsmedelsindustrins 

egna väletablerade varumärken och forskningen tyder på att det finns både för och nackdelar med att 

butiker säljer egna varor. (Bergés & Sennou, 2004) I Storbritannien där utvecklingen av EMV är som 

störst ligger andelen av EMV generellt omkring 45 %. Sverige är relativt ungt i jämförelse där 15-20 

% av det totala utbudet av livsmedel utgörs av EMV (Anselmsson & Johansson, 2005).  

 

Dagligvaruhandeln består utav tre stora aktörer där ICA är marknadsledande (Konkurrensverket, 

2011). ICA, Coop och Axfood har alla EMV i olika segment för att kunna erbjuda kunderna flera 

prisklasser och ett bredare utbud (ICA, 2015; Coop, 2015; Axfood, 2015). Att dagligvaruhandeln 

numera har EMV behöver inte innebära att de tillverkar varorna själva utan vanligtvis köper de varan 

av en livsmedelsproducent. Enligt en undersökning gjord utav Livsmedelsverket så förekommer det 

även att företag som tillverkar LMV dessutom tillverkar EMV i samma fabrik, något som är vanligt 

för mejeriprodukter. (Livsmedelsverket, 2011) När butikerna tar fram EMV stärks deras 

förhandlingsläge gentemot livsmedelsproducenterna och dagligvaruhandeln står som garant för 

kvaliteten hos en del av försäljningen. Butikernas förhandlingsposition förstärks även genom att 

butikerna får ökad insyn i tillverkarnas produktkalkyler och därmed ökad kunskap om bland annat 

tillverkningskostnader (Laaksonen & Reynolds, 1994).              

 
2.2 Teori 

2.2.1 Motiv för EMV  
 

Mc Goldrick redogör för de tre övergripande motiven för EMV som är att stärka och skapa 

kundlojalitet, konkurrenskraft och lönsamhet. Mc Goldrick beskriver hur dagligvaruhandeln kan 
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genom ett starkt EMV förbättra butikens image och trovärdighet och därmed även kundlojaliteten. 

För att skapa konkurrenskraft ligger ett ökat fokus på differentiering genom kvalitet, innovation och 

design och för att uppnå lönsamhet tar han upp den fortsatta strävan efter goda marginaler och ökad 

köpmakt gentemot leverantörer. (Mc Goldrick, 2002) Tillvägagångssätten för att uppnå ovanstående 

motiv är många och varierande, nedan presenteras några av de fördelar som kan kopplas till de olika 

motiven: 

 

1) Bättre kundlojalitet och butiksimage  

- Bygger relationer av tillit och trovärdighet 

- Bättre kontroll över relationen med kund 

- EMV uppfattas som är likgiltig eller bättre än LMV 

- Producering och utveckling av EMV sker ofta av ledande tillverkare 

- EMV bär återförsäljarens namn in till det egna hemmet 

- Reklam gynnar både butiken och det egna varumärket  

 

      2)  Ökad konkurrenskraft 

- Differentiering genom kvalitet, innovation och design 

- Bättre kontroll över butikens produktsortiment och utbud  

- Kan upptäcka gap i olika kategorier 

- Imitationer kan introduceras snabbt  

- EMV kan säljas till ett lägre pris än LMV 

 

      3)   Ökad lönsamhet 

- Marginaler som är 5-20% bättre än LMV 

- Bättre lagerkontroll blir möjligt 

- Ökad köpmakt och förmånliga köpvillkor gentemot leverantörer 

- Ökad kontroll över priser 

- Kontroll över butikens hylldispositionering  

- Placering bredvid LMV kan bli fördelaktigt för EMV 

(Mc Goldrick, 2002) 
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Mc Goldrick´s motiv kommer användas som utgångpunkt vid granskning av vilka motiv som 

dagligvaruhandeln och livsmedelsbranschen har idag, detta för att kunna identifiera förändringar och 

eventuellt nya motiv samt vilka som är av högsta prioritet.  

 

2.2.2 Positionering av EMV 
 

Den växande konkurrensen på livsmedelsmarknaden gör att återförsäljare måste hitta nya sätt att 

skapa konkurrensfördelar och att utveckla EMV är en framgångsrik strategi. Enligt Laaksonen och 

Reynolds är EMV en av de mest dynamiska krafterna inom livsmedelsmarknaden och bör därmed 

ses som ett viktigt verktyg för att differentiera sig på så sätt öka lönsamheten. Vid granskning av 

utvecklingen av EMV går det enligt Laaksonen och Reynold att urskilja 4 övergripande generationer 

enligt figur 1: generiska-, kvasi-varumärken-, egna varumärken och segmenterade egna varumärken. 

Generationerna skiljer sig åt gällande strategi, motiv, produkter, teknologi, kvalitet/image, 

prissättning, leverantörer och konsumentens köpmotiv. Utvecklingen sker inte alltid gradvis från 

första till fjärde generationen utan ibland överlappar dem varandra och det kan förekomma flera 

generationer samtidigt inom ett och samma EMV. (Laaksonen & Reynolds, 1994) 

 

Det går att se en förändring då EMV har gått från första generationen med lågprisalternativ som 

fokus till senare generationer där kvaliteten på EMV kan jämföras med LMV. Hur långt 

utvecklingen har kommit skiljer sig mellan olika länder och det går därför att placera in länder i de 

olika generationerna. Variationen länderna emellan beror enligt Laaksonen och Reynolds bland annat 

på konsumentens köpmotiv och kundlojaliteten gentemot LMV avgör hur pass välutvecklat ett EMV 

tvingas vara för att hålla sig konkurrenskraftiga. Två faktorer som påverkar ett lands totala andel 

EMV är marknadens storlek och koncentrationen av återförsäljare. Storleken på marknaden påverkar 

om marknaden efterfrågar den volym som krävs för att stödja EMV och koncentrationen av 

återförsäljarna påverkar deras köpmakt och förmåga att övertala leverantörer att producera produkter 

som sedan säljs som EMV. (Laaksonen & Reynolds, 1994) 
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Evolution of own brands 

 
Figur 1. Tabell ur Laaksonen & Reynolds, 1994: Evolution of own brands. Tabell över fyra 

generationers EMV som visar utveckling av EMV 

 

Nedan presenteras huvuddragen för respektive generation.   

 

Generation 1 (G1)- Generiska produkter 

Denna generation associeras med generiska produkter utan något varumärke där strategin bygger på 

att öka marginaler och erbjuda konsumenten ett minst 20% lägre pris i jämförelse med 

marknadsledaren inom samma kategori. Produkterna karaktäriseras av bas och funktionalitet där 

mjölk, tandkräm och socker är tre tydliga exempel. Det lägre priset är det främsta köpmotivet då 

produktens kvalitet är relativt låg, detta resulterar i lägre produktionskostnader i jämförelse med 

TABLE 1 EVOLUTION OF OWN BRANDS

1ST GENERATION 2ND GENERATION 3RD GENERATION 4TH GENERATION

TYPE OF BRAND generic quasi-brand own brand
extended own brand, ie segmented 
own brands

no name own label
brand free
unbranded

STRATEGY generics cheapest price me-too value-added

OBJECTIVE increase margins increase margins enhance category margins increase and retain the client base

provide choice in pricing reduce manufacturers´power by 
setting the entry price

expand product assortment, ie 
customer choice enhance category margins

provide better-value product 
(quality/price)

build retailer´s image among 
consumers

improve image further

differentiation

PRODUCT
basic and functional products one-off staple lines with a large 

volume
big category products image-forming product groups 

large numer of products with small 
valume (niche)

TECHNOLOGY
simple production process and 
basic technology lagging behind 
market leader

techonolgy still lagging behind 
market leaders

close to the brand leader innovative technology

QUALITY / IMAGE
lower quality and inferior image 
to the manufacturers´brands

medium quality but still 
perceived as lower than leading 
manufacturers´brands

comparable to the brand leaders same or better than brand leader

secondary brand alongside the 
leading manufacturers´ brand

innovative and different products 
from brand leaders

APPROXIMATE 
PRICING

20% or more below the brand 
leader

10-20% below 5-10% below equal to or higher than known 
brand leader

CONSUMERS´ 
MOTIVATION TO BUY

price is the main criterion for 
buying

price is still important both quality and price, ie value for 
money

better and unique products 

SUPPLIER
national, not specilised national, partly specialising to 

own brand manufacturing
national, mostly specialising for 
own brand manufacturing

international, manufacturing 
mostly own brands
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LMV. De låga priserna kan locka fler konsumenter som i sig också ökar försäljningen av butikens 

övriga sortiment. Nationella leverantörer används uteslutande, inga som är specialiserade mot EMV.  

  

Generation 2 (G2)- Kvasi-varumärken  

Produkterna är av lägre kvalitet och ett 10-20% lägre pris än marknadsledarna inom samma kategori, 

i jämförelse med G1 är produkterna märkta med återförsäljarens varumärke. Strategin bygger på att 

konkurrera med det lägsta priset och öka marginaler vilket gör att produktionen bygger på stora 

volymer. Målet är att minska leverantörernas makt genom att sätta det lägsta priset och på detta sätt 

skapa värde. Kvaliteten är något bättre än G1 men fortfarande lägre än LMV, vilket även gäller 

produktionskostnaderna. Priset är fortfarande konsumentens motiv till ett köp. Nationella 

leverantörer specialiserade mot EMV används till en viss del. 

 

Generation 3 (G3)- Me-too produkter 

Strategin bygger på att efterlikna konkurrerande LMV vad gäller utseende, kvalitet och 

produktspecifika egenskaper som smak och konsistens. Produkterna skapar värde för kunden i och 

med att kvaliteten är jämförbar med LMV men till ett 5-10% lägre pris. Målet är att förbättra 

kategorimarginaler och bredda sortimenten utifrån vad konsumenten efterfrågar. Mer fokus på att 

bygga en stark image i jämförelse med G1 och G2, vilket styr vilka produkter som integreras som 

EMV. Större delar av sortimenten består fortfarande av basprodukter men nu till högre kvalitet. Detta 

kräver en mer avancerad produktionsteknologi än G1 och G2 vilket därmed ställer högre krav på 

närmare samarbeten inom värdekedjan. Nationella leverantörer specialiserade mot EMV används till 

störst del.  

 

Generation 4 (G4)- Segmenterat EMV 

Till det egna varumärket utvecklas undervarumärken för allt fler olika produktsegment. Strategin 

bygger på differentiering, förbättra kategorimarginaler, öka och behålla befintliga kunder samt 

ytterligare fokus på åtgärder som stärker varumärkets image. Produktionen bygger på lägre volymer 

då fokus ligger på att leverera produkter som bidrar till en förbättrad image och differentiering. Priset 

är antingen jämförbart eller högre än LMV vilket beror på produktens ökade kvalitet och 

innovationsgrad. De unika produkterna och värdeskapande mervärden är det som motiverar till 

konsumtion och förväntas öka butikslojaliteten.  
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För att skapa konkurrenskraft finns det enligt Laaksonen och Reynold två olika strategier att bygga 

sitt EMV utifrån då det handlar om att agera defensivt eller offensivt. En defensiv strategi syftar till 

att behålla befintliga kunder eller kopiera LMV. Under stora delar av 90-talet var den defensiva 

strategin mest förekommande bland återförsäljare, en strategi som enligt Laaksonen och Reynold 

inte gör ett EMV konkurrenskraftigt. Återförsäljaren måste snarare se EMV som en del av en 

offensiv strategi, antingen genom att konkurrera om det lägsta priset eller genom att erbjuda bäst 

produkter genom att addera efterfrågade mervärden. Beroende på vilken generation ett EMV kan 

relateras till skiljer sig strategierna åt enligt figur 1. (Laaksonen & Reynolds, 1994)  

 

Laaksonen och Reynolds fyra olika generationer och de strategier som förknippas med respektive 

generation är studiens utgångspunkt vid analysen om var den svenska dagligvaruhandeln och 

livsmedelsbranschen befinner sig idag samt för att urskilja vilka strategier som används.  

 

2.2.3 Drivkrafter 
 

År 2000 skrev Steve Burt en artikel om dagligvaruhandelns strategiska roll i Storbritannien och i 

artikeln beskrivs hur EMV i Storbritannien har gått från “Own label” till “Retail brand”. I Burts 

introduktion till ämnet beskriver han hur EMV inom dagligvaruhandeln har förändrats under de 

senaste 25 åren från att vara lågprisprodukter till att bli högkvalitativa produkter í samma klass som 

leverantörernas. Numera har livsmedelsbutikerna skaffat sig egna varumärken som håller samma 

kvalitet och ett lika brett utbud som leverantörernas. Burt diskuterar även hur EMV positioneras på 

olika sätt. Från att kostnadsöverlägsenhet varit den absolut främsta strategin för EMV så har 

omvärldsfaktorer påverkat strategierna till att variera. Exempelvis beskrivs att butiker ej gör skillnad 

av benämningen på premiumsortiment och lågprissortiment utan kategoriserar dem under samma 

namn och dessutom beskrivs hur EMV har påverkats utav trender som exempelvis hälsotrenden och 

ökad miljömedvetenhet hos konsumenter. Enligt Burt är trender är en omvärldsfaktor som inverkar 

på utvecklingen av EMV. 

 

Huvudfrågan som Burt diskuterar är hur långt ett “Retail brand” kan sträcka sig/utvecklas och han 

menar att i och med att det blivit enklare för livsmedelsbutikerna att kontrollera kvaliteten så har 
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EMV tagits till en ny nivå i Storbritannien. Dessutom beskrivs att EMV i USA har utvecklas till att 

bli tillräckligt starka varumärken för att kunna säljas hos andra livsmedelsbutiker och att tendenser 

till denna varumärksexpansion även kan ses i Storbritannien.  Burt ser dock en fara i att expandera 

sitt varumärke i för stor skala då det finns en risk att företaget tappar fokus från sina kärnvärden. Han 

menar att ett företag som arbetat länge med att bygga upp sin image på hemmamarkanden riskerar att 

tappa sin image om de väljer att gå in på en ny marknad. En fara som Burt anser viktig att ta hänsyn 

till när livsmedelsbutiker väljer att expandera sitt EMV. (Burt, 2000) 

 

Anne Ter Braak, Inge Geysens och Marnik G. Dekimpe skrev 2014 en artikel om ett utökat 

premiumsortiment inom EMV där de menar att premiumsortiment är en av de hetaste trenderna inom 

EMV och marknadsandelarna för premiumsortimenten är de som ökat mest. I takt med att 

livsmedelsbutiker har utökat sitt sortiment av premiumprodukter så har konkurrens med 

leverantörernas varumärken ökat, vilket Braak, Geysens och Dekimpe anser kan skada relationen 

mellan livsmedelsbutikerna och leverantörerna. (Braak et al., 2014) Vidare beskrivs även hur 

prissättningen skiljer sig mellan livsmedelsbutikerna mellansortiment och premiumsortiment. 

Livsmedelsbutikers mellansortiment av EMV har ofta en pris som är 20% - 30% lägre även 

leverantörens produkt medan i kategorin premium så ligger EMV och LMV i samma prisklass. 

Författarna menar att det finns en ökad trend i konsumenter handlar mer och mer premiumprodukter 

och mindre lågprisprodukter vilket leder till att fler och fler premiumprodukter lanseras inom EMV. 

Studien är genomförd i Nederländerna som ligger långt fram i utveckling av EMV och studien anses 

vara relevant för att undersöka om en sådan utveckling även kan vara aktuell i Sverige. (Braak et al. 

2014)  

 

Vid granskning av vilka trender som dominerat livsmedelsmarknaden de senaste två åren visar 

Google trend att det mest sökta orden 2014 inom kategorin mat var chiafrön och gojibär samtidigt 

som det är fler som sökt på pizza än fotbolls-VM 2014. Hälsotrender har med andra ord hållt i sig 

under 2014 samtidigt som intresset för snabbmat har stigit. Trots att efterfrågan på närproducerat och 

äkta svenskt ökar så är kinesisk, indisk och fransk mat de ord som individer googlar mest på, med 

andra ord mat och råvaror som är svåra att närproducera i Sverige. Det söktes mer på restauranger än 

på recept, vilket är tecken på bekvämlighet och tidsbrist. Däremot så ligger recept till Pulled chicken 
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och Pulled beef bland de mest populära, recept som bygger på planering då det tar lång tid att tillaga. 

(Google trend, 2015)  

 

Bekvämlighet och tillgänglighet är viktigare än låga priser enligt Nielsen Company. Faktorer som 

påverkar konsumenternas val av livsmedelsbutik har förändrats då en trevlig butiksmiljö, brett 

sortiment, hög kvalitet och service samt bra butiksflöde blivit allt mer avgörande. De menar att i en 

allt mer konkurrensutsatt livsmedelsbransch är det viktigt att ta hänsyn till konsumentens förändrade 

inställning och deras syfte med sitt butiksbesök, samt hur lojala och benägna de är att prova nya 

butiker. Enligt Nielsen Companys undersökning så är den ideala livsmedelsbutiken den som erbjuder 

en trevlig och effektiv upplevelse och ett brett produktutbud, lågt pris och lojalitetsprogram är inte 

det som driver en konsument till en specifik kedja. Mer värde för pengarna, bra erbjudanden och 

kampanjer visar på att rätt pris är viktigt, men det innebär inte alltid att det lägsta prioriteras högst. 

(Nielsen Company, 2014) 

 

Nielsen Company redogör för hur försäljningen av ekologiskt har ökat än mer vilket dels på att det 

ekologiska utbudet har spridit sig över fler kategorier samt att även EMV erbjuder allt fler 

ekologiska produkter till ett bättre pris än LMV. Prisskillnaden mellan ekologisk och icke ekologisk 

mat har tidigare varit en av de största orsakerna till att en del inte haft möjligheten att handla 

ekologiskt. Nielsen Company rapporterade även i slutet av 2014 att EMV blivit lika populärt som 

LMV. Sex av tio svenskar medger att EMV är lika bra som LMV, den allmänna bilden och 

inställningen gentemot återförsäljarnas egna varumärken har blivit mer positiv då 57% anser att 

kvaliteten har förbättrats bara under det senaste åren och 45% anser att EMV erbjuder högt värde 

relativt sitt pris. (Nielsen Company, 2014) 

 

2.2.4 Vertikal integration 
 

För att säkerställa en hållbar och stadig utveckling av EMV krävs det ömsesidiga överenskommelser 

mellan leverantörer och dagligvaruhandeln. En anonymitet kring vilken leverantör som egentligen 

ligger bakom en viss EMV-produkt gör att konsumenterna ser återförsäljaren som ansvarsbärare för 

kvalitet, tillgänglighet och sortiment. (Besanko et al., 2010) För att skydda och behålla ett starkt 

varumärke krävs det att dagligvaruhandeln noga väljer samarbetspartners för att säkerställa säker 
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leverans, kvalitet och rätt kvantitet. Integrationen och de vertikala gränserna definieras av de 

aktiviteter som företag själva utför i motsats till inköp från oberoende företag på marknaden, det står 

för samordning av aktiviteter och inom EMV rör det hela värdekedjan från utveckling och 

produktion till försäljning mot konsument. Att något sköts helt internt (Make) eller köps in externt 

(Buy) är två ytterligheter längs möjligheterna för vertikal integration, mellan extremerna går det att 

urskilja fem olika möjligheter som presenteras i figur 2. Det är av stor vikt att integrationen är 

effektiv och fördelaktig. (Besanko et al., 2010) 

 

Make-or-buy continuum 

 

 
 

Figur 2. Figur ur Besanko et al., 2010. Make-or-buy Continuum. Figuren visar olika typer av vertikal 

integration.  

 

Ett företag bör jämföra komparativa fördelar vid olika typer av transaktioner mellan att använda 

marknaden och att driva aktiviteten internt, detta kan styra beslutet om en produkt bör integreras för 

att sedan säljas som EMV. Den grad av integration och typ av kontrakt som resulterar i lägst 

transaktionskostnader är den bäst lämpade strukturen för samordningen, balans mellan teknisk och 

företagseffektivitet är målet. Enligt figur 2 så finns delvis eller helt ägda dotterbolag till höger och 

till vänster bygger samarbetet på långtidskontrakt. Däremellan finns joint ventures och strategiska 

allianser, där två eller flera företag etablerar en oberoende enhet som är beroende av resurser från 

båda parter.  

 

Besanko et al. skriver om de vanligaste anledningarna till att antingen integrera en produkt/tjänst 

eller att köpa in en produkt/tjänst externt. Anledningar till att vertikalt integrera en produkt/tjänst är 

att ett företag undkommer tre stora kostnader som skapas av dålig koordination mellan de olika 

stegen i den vertikala kedjan, transaktionskostnader som skapas vid exempelvis förhandlingar och 
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kontraktskrivande samt eventuella kostnader vid informationsläckor av värdefull information. 

Anledningar till att köpa in en produkt eller tjänst externt kan vara att företaget får tillgång till två 

olika typer av effektivitet; storskalsfördelar och hög kvalitet som uppnås då en leverantör har stora 

erfarenheter och kommit lång i sin så kallade lärningskurva. Det utesluter även byråkratieffekter som 

företagskostnader och organisatoriska kostnader. 

 

Utifrån studiens forskningsfråga och ökningen av den horisontella integrationen är det relevant att 

granska hur stor del av värdekedjan som ägs och styrs av återförsäljarna och hur stor del som köps in 

externt. Förutom produktionen handlar vertikal integration om andra typer av tjänster som 

exempelvis ekonomifunktioner, design, marknadsföring och personalfunktioner. Att överlåta 

produktionen av EMV till en producent innebär vissa risker för dagligvaruhandeln och för att båda 

parter ska ha möjlighet att maximera värdet av integrationen bör transaktionsspecifika investeringar 

ses över.  (Besanko et al., 2010)  

  

Som tidigare nämnts kan EMV delas in i fyra generationer där varje strategi innebär olika grader av 

transaktionsspecifika investeringar. Generation fyra bygger på mer unika och mervärdesprodukter 

och därmed görs större investeringar i samarbetet med leverantören, vilket innebär att det går att se 

en koppling mellan den vertikala integrationen och vilken typ av produkt som produceras. 

(Laaksonen & Raynolds, 1994) Konsumentens högre krav på närodlat och ekologiskt kan därmed 

avgöra vilken grad av vertikal integration och typ av kontrakt som skrivs mellan parterna, det är ur 

detta perspektiv som denna teori kommer appliceras.  

 

2.2.5 Varumärkesstrategi 
 

I och med att EMV har vuxit blir det allt mer relevant att tillämpa ett varumärkesdrives arbetssätt för 

att skapa konkurrenskraft. I följande avsnitt kommer därför definitionen av ett varumärke redogöras, 

hur värde kan skaps med hjälp av ett varumärke samt de tre mest förekommande strategierna för att 

skapa konkurrensfördelar.  
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2.2.5.1 Brand Equtiy 
 

Aaker definierar brand equity som det värde konsumenterna kopplar till varumärket, vilket kan ge 

finansiella fördelar för ett företag (Aaker, 2010). Varumärket omfattar namn, logotyp, image och 

konsumentens uppfattningar som identifierar en produkt eller tjänst. Det tar form i exempelvis 

reklam, förpackningar och annan marknadskommunikation och fokus är den relation som skapas 

med konsumenten. Målet är att varumärket ska förkroppsliga ett löfte om de produkter och tjänster 

som det identifierar, löftet signalerar olika dimensioner av värde och mestadels förknippas det med 

kvalitet och prestation. Löftet ska påverka hur konsumenten förknippar just detta löfte med företagets 

produkter/tjänster istället för med konkurrentens. Framgångsrika varumärken som lyckas etablera 

detta löfte hos sina konsumenter kan även sätta ett högre pris relativt sina konkurrenter, vilket är en 

konsekvens av ett starkt brand equtiy. Sträcker sig löftet bortom en viss produkt eller tjänst kan 

företaget utnyttja värdet för att nå nya marknader, utifrån dessa skäl kan ett varumärke ha ett värde 

som benämns som brand equtiy. (AMA, 2015) Att skapa kunskap om sitt varumärke för att få en 

stämpel om unikhet är idag en viktig strategi för att hålla sig konkurrenskraftig. Eftersträvda 

varumärkesvärden är de värden som konsumenten påstår är de viktigaste attributen inom en given 

kategori (Borja De Mozota, 2003).  

 

Varumärkesmedvetenhet och varumärkesimage är två dimensioner som skapar kunskap om 

varumärket och som påverkar konsumentens agerande. Dessa två tillgångar utgör en konceptuell ram 

för marknadsförare och även designers vid utveckling av varumärkesstrategi och 

marknadsundersökningar (Borja De Mozota, 2003; Aaker, 2010).  Ramverket utgörs av följande fem 

områden som tillsammans ska generera brand equity. (Se figur 3) 

 

1) Varumärkesmedvetenhet: Människor föredrar det som är bekant och är mer villiga att 

tillskriva god attityd till produkter/tjänster som är bekanta.   

2) Varumärkesassociationer: Alla typer av associationer som kunden förknippar med 

varumärket, hit hör produktattribut, varumärkespersonlighet och symboler. 

Varumärkesutveckling handlar till stor del om vilka associationer som man bör utveckla och 

utifrån det skapa program som länkar till dessa associationer. Viktigt att välja associationer 

som är unika relativt konkurrenter.  
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3) Varumärkeslojalitet: Hjärtat av varumärkesvärdet, målet är att stärka storleken och 

intensiteten av lojaliteten inom varje segment. Kärnvärdena är de värden konsumenten och 

personer utanför företaget associerar med varumärket.  

4) Varumärkeskvalitet: Uppnås genom differentiering och positionering samt värdeskapande 

genom att erbjuda rätt pris i förhållande till kvalitet.  

5) Övriga varumärkestillgångar: Hit räknas bland annat logotyper, egna varumärkesprodukter 

och relationer till leverantörer.  

(Borja De Mozota, 2003) 

 

The value of a retailer´s brand 
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Figur 3. Figur ur Mc Goldrick, 2002. The value of a retailer´s brand. Figuren visar hur värde kan 

skapas för konsumenten inom dagligvaruhandeln.  

 

Som figur 3 visar så kan brand equity generera värden på flera olika sätt, genom förbättrad lojalitet, 

medvetenhet, image, associationer och andra varumärkestillgångar. Fördelarna adderar värde både 

för kunden och för återförsäljaren. En butik med ett starkt brand equity förmedlar tydliga värden mot 

kund, som kan relatera till pris, kvalitet, bekvämlighet eller etisk hållning. Återförsäljaren kan uppnå 

högre lojalitet, marknadsföringsåtgärder blir mer effektiva och marginaler kan förbättras. Detta kan 

även leda till ökad köpkraft mot leverantörer samt förenklar möjligheten att expandera erbjudandet 

genom fler produktkategorier. Sammanfattningsvis kan brand equity bidra till konkurrensfördelar. 

(Mc Goldrick, 2002) 

 

Teorin om brand equity kommer appliceras vid granskning av livsmedelsmarknadens strategier, detta 

för att urskilja vilka åtgärder som görs för att generera värde och skapa konkurrenskraft. Brand 

equity är en relevant teori i och med att konkurrensen är hög på den koncentrerade 

livsmedelsmarknaden och det blir allt viktigare att erbjuda kunden en bättre produkt än 

konkurrentens. Ett av de tre övergripande motiven för EMV är dessutom att stärka kundlojaliteten 

vilket är en del av hur brand equity skapas.  

 

2.2.5.2 Strategier för konkurrenskraftig utveckling 
 
Konkurrens utgör grunden för ett företags prestation och en konkurrensstrategi kan beskrivas som 

den strävan ett företag har att uppnå̊ en gynnsam position på marknaden gentemot sina konkurrenter. 

Porters allmänna konkurrensstrategi syftar till att skapa en hållbar och lönsam position för ett 

företag. (Porter, 1980) I följande stycken beskrivs Michael Porters tre allmänna konkurrensstrategier. 

 

Med kostnadsöverlägsenhet innebär att ett företag tillverkar en produkt till marknadens lägsta pris 

och det finns ett antal fördelar med att ha denna position på marknaden. Ett företag med 

kostnadsöverlägsenhet kan antingen välja att sänka priserna eller höja marginalerna och på så sätt ta 

större marknadsandelar. Om ett företag innehar stora marknadsandelar så kan det innebära 

skalfördelar som kan sänka kostnaderna per produkt och höga marginaler frisätter resurser som kan 
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användas till teknisk utveckling för att bevara positionen. Kostnadsöverlägsenhet kan uppnås genom 

kostnadsminimering för till exempel reklam och genom optimering av tillverkningsprocesser.  

 

Vid differentiering utmärker sig ett företag genom att exempelvis lansera en viss produkt eller tjänst 

som inte tidigare setts på marknaden. Med en differentierad strategi menas att företaget får en en 

position på marknaden och de kan erbjuda en vara eller tjänst på ett sätt så att konsumenten vill 

betala ett högre pris för det tillförda värdet. Det kan uppnås på olika sätt och i flera dimensioner, till 

exempel genom teknologi, varumärke eller service. En god differentiering skapar fördelar för ett 

företag genom att det skapas möjligheter till högre marginaler, trots att företaget inte har lägst 

kostnader på marknaden, samt att företaget kan få högre kundlojalitet. 

 

Den tredje och sista grundstrategin är fokusering som inriktar sig på att tillfredsställa behoven hos ett 

specifikt segment eller en specifik målgrupp. Vid fokusering väljer företaget ut en viss del av 

marknaden och försöker tillgodose endast deras behov, vilket gör att den är begränsad i vilken 

marknadsandel som kan nås. Fokusering på en viss målgrupp kan vara kostnadsbaserad eller 

differentierad och användas var för sig eller tillsammans. Skillnaden mellan de ovan beskrivna 

strategierna och fokusering är att vid fokusering har företaget en kostandsposition eller 

differentiering som riktas mot en mindre del av marknaden, medan kostnadsöverlägsenhet eller 

differentiering måste riktas mot en hel marknad. (Porter, 1980)  

 

Genom att utgå från Porters tre huvudstrategier tillsammans med Laaksonens fyra generationer 

kommer livsmedelsmarknadens EMV att analyseras och diskuteras. 

 

2.2.5.3 Ingredient branding 
 

Ingredient branding är en marknadsföringsstrategi som växte fram på 1980-talet och strategin 

används inom livsmedelsmarknaden för att höja det upplevda värdet på EMV vilket gör strategin 

relevant för studien. Ingredient branding är en gren av Co-branding som används flitigt av företag 

som tillverkar konsumentprodukter. Co-branding innebär att två eller flera varumärken som är kända 

för konsumenten kombineras och marknadsförs tillsammans för att öka det upplevda värdet av en 

produkt och på så sätt höja efterfrågan på produkten. Co-branding gynnar samtliga varumärken då 
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värdet på ett varumärke kan stärkas av det andra och vise versa. (Keller, 1998) Tydliga exempel på 

Co-branding finns speciellt inom modebranschen där stora handelsföretag som H&M gör samarbeten 

med designers för att stärka sitt egna varumärke. Dessutom får de olika designerna synas och deras 

varumärke stärks. (H&M, 2015) 

Ingredient branding innebär att tillverkaren integrerar en komponent i sin produkt som redan har ett 

starkt varumärke, för att höja det upplevda värdet på sin egen produkt. Genom att integrera en 

komponent som redan är välkänt hos målgruppen så kommer konsumenten ge produkten mer 

uppmärksamhet då han eller hon redan känner till fördelarna hos komponenten. Den nya produkten 

signalerar kvalitet med hjälp av komponenten, vilket bidrar till att den upplevda risken reduceras och 

konsumenten triggas till ett köp. Enligt Keller bör ett antal kriterier uppfyllas för ett lyckat  

Ingredient branding. För det första bör den tillförda komponenten uppfattas av konsumenten som att 

den tillför något till den nya produkten. Dessutom så bör konsumenten vara övertygad om att 

komponentvarumärket är överlägset de andra samt att komponentvarumärket ska vara väl synligt på 

förpackningen. Slutligen är det viktigt att lanseringen har ett marknadsföringsprogram där fördelarna 

av komponenten betonas. (Keller, 1998) 

 

Följande teori kommer användas som utgångspunkt vid granskning om EMV använder ingredient 

branding som marknadsföringsmetod och för att stärka sitt eget varumärke.  
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2.2.6 Summering av teoretisk referensram 
 

 

 
Figur 4 Teoretisk referensram för studien. 
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3. Metod 
 
 

I följande metodavsnitt presenteras studiens förhållningssätt, angreppssätt och den 

undersökningsmetod som valts för studien. Därefter redovisas målgruppen och urvalet av 

informanter, intervjuguidernas uppbyggnad samt hur intervjuerna och analysen har utförts. Detta 

avsnitt kommer att avslutas med en diskussion kring studiens överförbarhet och trovärdighet samt ett 

kortare avsnitt med metodkritik. 

 

 

3.1 Studiens förhållningssätt 
 

Det finns fler aktuella vetenskapliga förhållningssätt där positivismen, hermeneutiken och empirinära 

ansatser utgör de tre mest förekommande. Samtliga skiljer sig i sitt förhållningssätt vad gäller 

uppfattning om vetenskapen, världen, filosofin och människan samt vad som klassificeras som 

kunskap. För att studien ska bli framgångsrik krävs det en bra överblick över det valda vetenskapliga 

förhållningssättet, detta för att i studiens analys och slutsats ha förmågan att granska den data som 

tagits fram mot bakgrund av studiens val av förhållningssätt. (Patel & Davidson, 2011; Bryman & 

Bell, 2013) Vår studie utgår från ett positivistiskt förhållningssätt. 

  

Studien intar ett positivistiskt förhållningssätt i den bemärkelsen att förståelse för problemets helhet 

har skapats genom att delarna i problemet studerats separat, vilket underlättar vid identifiering av 

mönster och för att skapa en bra förståelse för hur EMV inom livsmedelsbranschen ser ut idag. 

Studiens frågeställning och intervjuguide har formulerats ur existerande teorier och den kunskap som 

finns tillgänglig inom valt forskningsområde. Valet att inta ett positivistiskt förhållningssätt innebär 

att valda teorier ligger till grund för det material som införskaffats. Analysen ämnar att kontrollera 

införskaffat material och försöka hitta kopplingar till studiens valda teorier, detta för att kunna dra 

slutsatser och besvara frågeställningen. Detta kan därmed kopplas till positivismen som oftast går ut 

på att pröva en hypotes eller teorier, i vårt fall kan det kopplas till att vi vid analysen jämför och 

kontrollerar insamlad empiri med existerande teorier för att hitta samband, överenskommelser och 

avvikelser. (Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 2011)  
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Studien ämnar att inta ett objektivt perspektiv vilket betyder att politiska, religiösa och 

känslomässiga läggningar inte ska påverka studiens resultat. Något som är högst relevant då en 

kvalitativ forskningsmetod har använts där informanternas svar riskerar att vara färgade av 

exempelvis deras yrkesroll. Empirin används som ett verktyg vid analysen samtidigt som det är av 

stor vikt att hålla ett avstånd till insamlad data för att komma närmare en objektiv sanning. Vi anser 

att studiens urval bidrar till objektivitet eftersom flera olika aktörer, och därmed flera perspektiv, har 

undersökts. (Patel & Davidson, 2011; Bryman & Bell, 2013) 

 

Att det går att urskilja vissa empiristiska tendenser kan också kopplas till positivismen, vår 

datainsamling har samlats in genom direktkontakt med de utvalda informanterna, med andra ord har 

vi haft en direkt kontakt med sociala situationer som har resulterat i förståelse. Det går även att 

koppla empirismen till att vi har transkriberat samtliga intervjuer för att vid analysen kunna utgå från 

våra detaljerade återgivningar. (Bryman & Bell, 2013) 

 

3.2 Studiens angreppssätt 
 

Det finns tre angreppsätt för att relatera teori och verklighet; deduktion, induktion och abduktion 

(Patel & Davidson, 2011). Studien utgår från dels ett deduktivt och dels ett induktivt angreppssätt 

vilket innebär att studien tillämpar abduktion i sin helhet. Arbetssättet motiveras genom de fördelar 

som abduktion för med sig, nämligen att ingen begränsning behöver ske som annars hade varit fallet 

vid en metod som var strikt deduktiv eller induktiv. Studien är deduktiv då tidigare kunskap inom 

EMV och befintliga teorier inom marknadsföring tillämpats för att stärka forskningens objektivitet. 

En del av studiens teoretiska referensram togs fram innan datainsamlingen påbörjades, vilket stödjer 

den deduktiva ansatsen. De kvalitativa intervjuerna gav dock betydande information vilket 

resulterade att en ny teori om ingredient branding adderades vilket gör att studien även liknar det 

induktiva angreppssättet och därmed har abduktion tillämpats. (Patel & Davidson, 2011) Abduktion 

grundar sig i samverkan mellan det teoretiska perspektiv och den information som samlas in genom 

informanternas kunskap inom EMV (Olsson & Sörensen, 2011). 
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3.3 Undersökningsmetod 

3.3.1 Kvantitativ och kvalitativ forskning 
 
Vid forskning används två typer av huvudmetoder, kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvantitativ 

forskning kännetecknas som datainsamling med fokus på kvantitet som sedan analyseras för att hitta 

samband mellan olika företeelser, egenskaper och innebörder. I förhållande till teori så benämns 

kvantitativ forskningsmetod ha ett deduktivt synsätt medan den kvalitativa har ett mer abduktivt 

synsätt där både induktion och deduktion kan användas. En kvalitativ forskningsmetod har till 

skillnad från den kvantitativa större fokus på kvaliteten på materialet i form av ord. Målsättningen 

för den kvalitativa forskningsmetoden är att identifiera och bestämma ännu icke kända företeelser, 

egenskaper och innebörder med avseende på variationer, strukturer och processer. (Starrin & 

Svensson, 1994) De olika tillvägagångsätten har likheter i att de båda har som målsättning att ge en 

bättre förståelse av samhället samt hur aktörer i samhället handlar och påverkar varandra men då den 

kvalitativa forskningsmetoden anses ge djupare förståelse av det studerade området så anses metoden 

vara fördelaktig för vår studie. (Bryman & Bell, 2013) 

  

3.3.2 Kvalitativ forskning 
  

De viktigaste stegen i processen vid kvalitativ forskningsmetod beskrivs enligt Bryman och Bell 

enligt följande (Bryman & Bell, 2013). 
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Figur 5. Tabell ur Bryman & Bell, 2013. Kvalitativ genomförandeprocess enligt Bryman och Bell 

vilket även studien följer.  

  

Studien tillämpar endast kvalitativ forskningsmetod i form av kvalitativa intervjuer och studiens 

tillvägagångssätt följer den kvalitativa forskningsprocessens olika steg. Den kvalitativa 

forskningsmetoden syftar till att undersöka ett fåtal informanter och fokusera på mjuka värden, 

tolkningar och ord i motsats till den kvantitativa forskningsmetoden där siffor är mer relevant, vilket 

skapar en djupare förståelse för studiens forskningsfråga. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Enligt Starrin och Svensson är målsättningen för den kvalitativa forskningsmetoden är att identifiera 

och bestämma icke kända företeelser, egenskaper och innebörder vilket passar väl med studiens 

syfte. Studiens frågeställning syftar till att undersöka motiv, strategier, drivkrafter och utmaningar 

som finns för EMV idag och föra en diskussion kring området vilket stämmer väl överens med 

Starrin och Svenssons definition av en kvalitativ frågeställning. (Starrin & Svensson, 1994) Genom 

att välja en kvalitativ forskningsmetod där informanten ger sin bild av fenomenet EMV kan studien 

skapa en djupare förståelse för undersökningsproblemet.  
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3.3.3 Kvalitativ intervju 
 
Vid kvalitativa studier används vanligtvis intervjuer för att samla in data och främst används två 

olika typer; ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Vid studiens 

datainsamling användes en semistrukturerad metod där en intervjuguide med halvöppna 

intervjufrågor låg till grund för att skapa en diskussion runt fyra olika teman. Intervjuerna utfördes 

på, eller i samband med informanternas kontor för att skapa bekvämlighet för informanterna och för 

att intervjun skulle upplevas tidseffektiv. Det var även lärorikt att besöka samtliga kontor för att 

skapa en tydligare inblick i deras verksamhet och det är även att föredra att intervjua personligen för 

att säkerställa att samtliga svar blir utförlig då intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor om så 

krävs. (Olsson & Sörensen, 2011) 

 
3.4 Datainsamling 
 

Vid en studie skiljs data utifrån när, hur och var datainsamlingen görs och delas upp sekundär- och 

primärdata (Bryman & Bell, 2013). 

  

3.4.1 Sekundärdata 
 

Sekundärdata är den data som finns tillgänglig innan studien påbörjas och som samlats in av andra 

forskare eller är så kallade processdata (Olsson & Sörensen, 2011). Sekundärdata samlas in vid ett 

annat tillfälle med ett annat syfte och finns tillgänglig i exempelvis databaser eller i tidigare 

vetenskapliga artiklar. Att använda sekundärdata i början av studien kan vara lämplig då materialet 

ger en god överblick och förståelse för området som ska studeras. Ur sekundärdata kan forskaren 

även urskilja problem som tidigare uppstått vid forskning av området och ta lärdom från det. 

(Bryman & Bell, 2013) 

  

I studien består sekundärdata främst av tidigare studier i form av vetenskapliga artiklar, böcker och 

statistik samt rapporter om livsmedelsbranschen. Sekundärdatan togs fram genom Södertörns 

högskolas bibliotek, Emerald och Google Scholar och gav en god insikt i ämnet EMV.  
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3.4.2 Primärdata 
 

Primärdata kännetecknas som data som är specifikt framtagen för studien med syfte att besvara 

forskningsfrågan vilket även är en stor fördel med primärdata. När materialet samlas in av 

forskningsgruppen skapas en högre tillförlitlighet än hos sekundärdata då gruppen själva har 

kännedom om materialet. Nackdelen med primärdata är att det är tidkrävande att samla in materialet 

vilket kan medföra stora kostnader. (Bryman & Bell, 2013) För studien samlades primärdata in 

genom personliga intervjuer med representanter från Arla, Axfood, Livsmedelsföretagen, BAS samt 

United Minds. 

  

3.5 Målgrupp och urval   
 

Vid en studie är det viktigt att tidigt bestämma målgruppen, det vill säga den grupp av människor 

som ska undersökas och då det kan vara svårt att undersöka en hel målgrupp så görs ett urval som 

sedan undersöks (Olsson & Sörensen, 2007). I studien utgörs målgruppen av de aktörer som verkar 

på den svenska livsmedelsmarknaden. För att kunna besvara studiens frågeställning gjordes ett icke-

slumpmässigt urval och då studien syftar till att undersöka EMV inom livsmedelsmarknaden idag så 

gjordes intervjuer med representanter från Axfood, Arla, United Minds, designbyrån BAS samt 

branschorganisationen Livsmedelsföretagen. Totalt intervjuades sex stycken informanter från 

respektive aktör där två av informanterna var anställda på Arla. Studiens informanter är väl insatta i 

undersökningsområdet och arbetar dagligen med EMV på marknadsledande företag vilket gör dem 

till värdefulla informanter för studien.  

 

Att målgruppen inte är avgränsad till aktörer med samma roll på marknaden gör att studien får ett 

bredare perspektiv av undersökningsområdet vilket vi anser är till en fördel för studiens resultat. 

Genom det breda urvalet undviker studien att enbart få ett perspektiv av undersökningsområdet och 

sambanden mellan informanternas svar tenderar att blir starkare än om informanterna varit 

verksamma inom samma typ av företag. Informanternas svar liknar varandra och redan efter tre 

intervjuer såg vi hur det fanns tydliga likheter mellan svaren. Efter sex intervjuer uppstod empirisk 

mättnad, det vill säga att inga nya åsikter kom fram under intervjuerna med de olika aktörerna. Enligt 

Bryman och Bell är det viktigt för att kunna dra slutsatser ur den insamlade datan och därmed ansåg 
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vi att sex intervjuer var nog för studien. (Bryman & Bell, 2013) Trost menar att om en studie 

tillämpar få intervjuer med omfattande informationsinsamling så är det lättare att hitta detaljer och 

analysen blir mer korrekt och utförlig och studien har även kompletterats med sekundärdata vilket 

ger en god grund till studiens analys. (Trost, 2010) 

 

3.6 Intervjuguide 
 
Vid studiens intervjuer användes en intervjuguide med fokus på fyra olika teman: motiv, strategi, 

drivkrafter samt utmaningar. Under respektive tema formulerades halvöppna frågor för att skapa en 

diskussion kring ämnet. Vid utveckling av intervjuguiden formulerades generella frågor som ställdes 

till samtliga informanter. Därefter formulerades anpassade frågor för respektive informant i syfte att 

få djupare svar från informanterna kring undersökningsområdet. Frågorna formulerades på ett tydligt 

sätt så att respektive informant skulle förstå frågan. (Bilaga 1-5 ) Innan intervjuerna genomfördes så 

skickades intervjufrågorna till respektive informant så att de fick tid innan intervjun att förbereda sig 

inför de frågor som ställdes under intervjun. Dock fick informanterna ingen information om 

intervjufrågornas bakomliggande teman. 

  

3.7 Genomförande av kvalitativa intervjuer  
 
Studiens empiri bygger på 6 personliga kvalitativa intervjuer och genomfördes på plats eller i 

närheten av informanternas kontor. Intervju ett genomfördes på Axfoods huvudkontor i Stockholm, 

nummer två på United Minds kontor i Stockholm, nummer tre på Livsmedelsföretagens kontor i 

Stockholm, nummer fyra på BAS kontor i Stockholm och nummer fem och sex genomfördes i 

närheten av Arlas huvudkontor i Stockholm.  

  

Innan intervjuerna genomfördes kontaktades informanterna via mejl och telefon för att introducera 

dem till studiens syfte och ämnesområde, faktumet att EMV tillhör samtliga informanters vardag 

krävdes enbart en kortare introduktion. Tid och plats bestämdes av informanten och intervjufrågorna 

skickades 3-5 dagar innan i förberedande syfte.  Innan informanten tillfrågades och innan den 

personliga intervjun ägde rum genomfördes en enklare research kring informanten och dess 
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verksamhet i syfte att avgöra om de var tillräckligt involverade med EMV och studiens 

forskningsområde för ha kompentensen att leverera fullständiga, trovärdiga samt värdefulla svar. 

  

Under intervjuerna fungerade intervjuguiden och dess 4 huvudområden som ett stödjande manus 

tillsammans med de frågor som formulerats. För att undvika eventuella missförstånd kring frågorna 

under intervjun stämdes de av innan den påbörjades, samtliga informanter var bekväma med att 

besvara alla frågor. Informanterna blev även tillfrågade om inspelning var tillåtet vilket det var för 

samtliga, värdefullt då transkriberingen har givit oss ett utförligt underlag till empirin, analysen och 

slutsatsen. Transkriberingen genomfördes i direkt anslutning till intervjun för att samtalet skulle 

ligga färskt i minnet och för att undvika tvetydigheter i språket, detta för att vissa informanter ritade 

och beskrev saker på papper vilket var svårt att utläsa ur den inspelade intervjun.  Efter 

transkriberingen specificerades forskningsfrågan och datan kompletterades med sekundärdata för att 

få ytterligare kunskaper till analysen.  

  

3.8 Bearbetning och analys av data 
 

Transkriberingen samt sekundärdata gav ett utförligt och bra underlag inför bearbetning och analys 

av empirin. Syftet med analysen var att kontrollera införskaffat material och fånga de kvaliteter som 

besvarar studiens frågeställning. Transkriberingen gav oss detaljerade återgivelser som vi noggrant 

jämförde med studiens teoretiska referensram och vid tolkning och analys av data strävade vi efter 

att hålla en distans till insamlad information för att kunna närma oss en objektiv sanning i enlighet 

med positivismen (Bryman & Bell, 2013). Att studien har utgått från ett positivistiskt förhållningssätt 

innebär att förståelse har skapats genom att empirin först delades in i olika delar för att bearbetas och 

analyseras separat. Nästa steg innebar tolkning av det som analysen genererat och nyckelhändelser 

och begrepp identifierades som kunde kopplas till befintliga teorier och tidigare studier, detta för att 

identifiera samband, överrensstämmelser och avvikelser. Slutligen resulterade analysen i att vi kunde 

besvara studiens frågeställning. (Olsson & Sörensen, 2011; Bryman & Bell, 2013) 
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3.9 Överförbarhet 
 

Vid kvalitativa metoder studeras i vanligtvis en mindre grupp med gemensamma egenskaper vilket 

skapar djup snarare än bredd i studien. Bryman och Bell anser att en diskussion bör föras kring 

överförbarhet i studien. Vid studien intervjuades sex informanterna för att få en tydlig bild av EMV 

inom livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln som sedan kompletterades med sekundärdata vilket 

studiegruppen anser öka överförbarheten i resultatet. Det finns dock en medvetenhet om att 

överförbarheten blir begränsad då enbart Axfood representerar dagligvaruhandeln och Arla 

representerar livsmedelsproducenterna men då studiens informanter arbetar på företag med starka 

marknadspositioner ger de en god bild av undersökningsområdet och överförbarheten ökar. I 

uppsatsen redovisas informanternas citat från genomförda intervjuer, tydlig redovisning av studiens 

genomförandeprocess samt utformning av intervjuguiden. Detta i syfte att skapa transparens för att 

läsaren själv ska kunna avgöra studiens överförbarhet. (Bryman & Bell, 2013)  

 

3.10 Trovärdighet 
 

Vid beskrivning av den sociala verkligheten så bör trovärdighet i studien diskuteras.  För att öka 

trovärdighet härstammar studiens teoretiska referensram ur existerande teorier som anses vara 

relevanta för valt forskningsområde. För att bedöma sanningshalten och skapa en genomgående röd 

tråd har innehållet i den teoretiska referensramen granskats noggrant, dels för att enbart trovärdiga 

källor ska användas och dels för att säkerställa tydliga kopplingar mellan teori och empiri. För att 

skapa en diskussion kring teorierna har vi vid flera tillfällen skrivit dem ur fler än ett perspektiv. 

(Bryman & Bell, 2013) 

 

Studiegruppen är medveten om att intervjuerna kan färgas av olika faktorer som makt, kön och ålder 

som därför kan påverka resultatet av den kvalitativa intervjun. Då studiegruppen anser att samtliga 

informanter är väl insatta i forskningsområdet så anses trovärdigheten vara god. Samtliga 

informanter valde även att inte vara anonyma utan benämns med sitt fullständiga namn och kan 

därmed kontaktas vid innehållsgranskning. Att sekundärdata dessutom använts som ett komplement 

till primärdata där ytterligare aktörer beaktats ger studien högre trovärdighet. Det finns dock en 
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medvetenhet om att informanterna representanter sina egna företag vilket kan göra att informanternas 

svar färgas. För att reducera denna risk har studien utgått från ett positivistiskt angreppssätt för att 

komma närmare en objektiv sanning. Dessutom har studien genomgått fem opponeringar där totalt 

två opponenter och en handledare har bidragit med konstruktiv kritik och granskat studien i detalj. 

(Patel & Davidsson, 2011) 

 

3.11 Studiens unikhet 
 

Vår studie inte unik i den bemärkelsen att tidigare studier har granskat EMV ur ett liknande 

perspektiv. Däremot innebär den ökade förändrings- och utvecklingstakten av EMV inom 

livsmedelsmarknaden att strategier, motiv, drivkrafter och utmaningar förändras kontinuerligt och i 

en ökad takt (Laaksonen & Reynolds, 1994). I det avseende blir vår studie unik då ingen studie med 

liknande syfte har publicerats under 2015.  

 

3.12 Metodkritik 
 

Den kvalitativa forskningsmetoden kritiseras ofta då den anses vara subjektiv och präglas av 

forskarens egna åsikter och tidigare erfarenhet men för att undvika subjektivitet i studien har ett 

positivistiskt angreppsätt valts för att komma närmare en objektiv sanning. Att använda sig utav en 

kvalitativ undersökningsmetod skapar en djupare förståelse för ämnet än en kvantitativ 

undersökningsmetod gör men studien får ej samma bredd vilket kan påverka studiens överförbarhet 

och trovärdighet. Att göra ett icke-slumpmässigt urval är riskfyllt då urvalet kan avvika från 

målgruppen vilket kan begränsa studiens överförbarhet. (Bryman & Bell, 2013) Problematiken 

diskuteras i avsnittet om överförbarhet.  
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4. Empiri & Analys 
 
 

Avsnittet inleds med en kort presentation av informanterna för att ge läsaren en förståelse för 

respektive verksamhet. Därefter kommer en redogörelse av empirin som presenteras utifrån de fyra 

huvudområdena motiv, strategi, drivkrafter samt utmaningar. Efter varje avsnitt analyseras empirin 

utifrån studiens valda teorier,  

 

 

4.1 Presentation av informanter  
 

Informant 1- Axfood 

Axfood AB är ett handelsföretag som sköter handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i 

Sverige, Axfood totala marknadsandel av dagligvaruhandel är cirka 20 procent. Verksamheten består 

av både egenägda och handlarägda kedjor. Willys och Hemköp hör till de egenägda kedjorna och 

består idag utav 257 stycken butiker. Handlarägda butiker som genom avtal hör till Axfood är butiker 

inom exempelvis Hemköpskedjan, Tempo, Handlar´n och Direkten, tillsammans uppgår dem till 820 

butiker. Axfood Närlivs och Axfood Snabbgross bedriver all handel mot grossister medan Axfood 

Sverige sköter all partihandel. Med 50,1 procent av Axfoods aktier är dagens huvudägare Axel 

Johnson AB (Axfood, 2015). Axfood har utvecklat 6 EMV, nämligen Eldorado, Garant, Garant Eko, 

Garant Såklart, Aware och Fixa. Samtliga EMV fördelas enligt följande segment; Lågprisprodukter 

(L), Mediumprodukter (M) och Mervärdesprodukter (MV). Där Eldorado segmenteras som 

lågprisprodukter, Garant och Fixa som mediumprodukter och Garant Eko, Garant Såklart och Aware 

som mervärdeprodukter (Axfood, 2015). 

Eftersom studien riktar sig mot EMV inom livsmedelsbranschen intervjuas Axfoods 

affärsområdeschef inom EMV, Johan Neuman, med syfte att skapa en tydligare inblick i hur 

dagligvaruhandeln kan arbeta med EMV och för att få ta del av Axfoods perspektiv.  
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Informant 2- United Minds  

United Mindes är en systerbyrå till PR-byrån Prime och är ett svenskt analys- och strategiföretag 

med kompetenser inom marknadsföring, media, finans, statistik, politik, management och branding. 

United Mind utformar förändringsstrategier där insikter baserat på en grundlig omvärldsanalys ska 

resultera i en konkret och operativ strategi för den aktuella kunden. United Minds affärserbjudande 

och arbetsprocess består av flera olika delar som varierar beroende på kund och uppdrag, de olika 

delarna är insiktsgenerering, identitet/ramberättelse, opinionspositionering, möjlighetsfördjupning, 

analysdrivna affärslösningar, möjlighetsmapping, segmentering och kunskapskommunikation. 

(United Minds, 2015).  

 

United Minds spetskompetenser inom trend- och insiktsgenerering gör dem till en värdefull källa för 

studiens analys kring hur EMV ser ut idag, i och med att de arbetar med att analysera dagens 

information i syfte att dra slutsatser om drivkrafter och trender på marknaden. Eftersom 

arbetsprocessen ser olika ut beroende på vilken bransch en kund är aktiv inom intervjuades 

analytikern Emma Hernell, seniorkonsult på United Minds med fokus på konsumenttrender och 

trendinsikter inom bland annat livsmedelsbranschen.  

 

Informant 3- BAS  

BAS id är en strategisk varumärkes- och designbyrå som arbetar med insikt, strategi och design, där 

konsumentinsikt, trendgenerering, konceptutveckling och förpackningsdesign utgör en del av 

verksamhetens arbetsområden (BAS, 2015). BAS kundregister består av bl.a Axfood, Pressbyrån, 

Clas Ohlson och Filippa K. BAS har utvecklat Axfoods EMV Garant, Garant Eko och Garant Såklart 

som innefattade både insikts-, strategi- och designarbete där leverabler som varumärkesplattform, 

visuell identitet och förpackningsdesign ingick i byråns uppdrag (BAS, 2015).  Detta faktum i 

samband med BAS expertis inom varumärkesutveckling och design gör dem till en viktig informant i 

diskussionen kring hur varumärkesutvecklingen av ett EMV ser ut idag. Därmed togs beslutet att 

intervjua Torbjörn Nordqvist som är VD och strategic director, han var även delaktig i Garant-

uppdraget och arbetar dagligen med strategiuppdrag inom EMV. (BAS, 2015) 
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Informant 4 + 5- Arla  

Arla är ett svenskt-danskt kooperativ grundat 1880 som idag ägs av mjölkbönder i sex europeiska 

länder. Kooperativet har 3 385 stycken ägare, 12 mejerier och 2 545 medarbetare i Sverige och 

företaget tillverkar mejerivaror under sina egna varumärken som Kelda och Bregott men är även 

leverantör till bl. a ICAs egna mjölk. (Arla, 2015) Det gör att kooperativet är intressant i 

diskussionen om EMV och dess utveckling. Arla som leverantör till dagligvaruhandelns EMV 

påverkas utav att andelen EMV i butikerna växer och konkurrensen ökar.  

 

För att få en ökad inblick i hur leverantörer ser på EMV och dess utveckling så intervjuades Jenny 

Cederlund och Eva Blomqvist som båda arbetar som Senier private label managers på Arla Foods.  

 

Informant 6 - Livsmedelsföretagen  

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsbranschen i Sverige 

som verkar för att livsmedelsföretagen ska ha god tillväxt, lönsamhet samt konkurrensförmåga. 

Organisationen representerar flera typer av företag inom branschen och har idag 850 medlemmar och 

sett till sin omsättning så utgör livsmedelsföretagen den fjärde största industrigrenen i Sverige 

(Livsmedelsföretagen, 2015). Marie Söderqvist är VD på Livsmedelsföretagen och intervjuades för 

studien i syfte att få företagets syn på EMV och dess utveckling.  

 

4.2 Empiri och Analys 

4.2.1 Motiv och strategi  

4.2.1.1 Empiri 
 

Det går att urskilja gemensamma motiv bland studiens informanter samtidigt som att det går att se 

hur svaren varierar beroende på om det är Axfood som återförsäljare, Arla som leverantör, 

Livsmedelsföretagen, United Minds eller BAS som varken är återförsäljare eller leverantör utan 

externa aktörer/parter med en hög involveringsgrad i den svenska livsmedelsmarknaden.  

  

Neuman berättar att lönsamhet och tillväxt fortfarande är Axfoods grundläggande motiv för EMV, 

samtidigt som det är ett sätt för dem att skapa en unikhet genom ett lägre pris och addering av 
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mervärden. Lönsamhet uppnås genom högre marginaler. Trots en ökad efterfrågan på kvalitet och 

krav på mer avancerade produkter så beskriver Neuman hur lönsamhet och tillväxt alltid kommer 

vara deras primära fokus, men däremot kan de lansera produkter med lägre marginal om efterfrågan 

blir tillräckligt hög och detta i syfte att bidra till varumärkesutvecklingen. (Neuman, 2015) Nordqvist 

berättar också hur lönsamt det är med EMV tack vare goda marginaler och att det handlar om att 

priset för EMV ska vara något lägre än LMV, sedan hur högt priset är spelar ingen roll. Det får dock 

inte hamna för lågt under A-brands för då finns risken att EMV kommer uppfattas som lågpris. 

(Nordqvist, 2015) 

 

Något som även Söderqvist håller med om när hon berättar; ”Innan var livsmedelsföretagen 

dominerande men idag är det snarare handeln, de köper in centralt och den viktigaste uppgiften är 

att få ner priset”. (Söderqvist, 2015) Att jaga marginaler genom prispress är fortfarande det främsta 

motivet för EMV eftersom svenskarna fortfarande är priskänsliga samtidigt som det finns en 

efterfrågan på det som betecknas som premium dit ekologiskt, närodlat och hög kvalitet 

kategoriseras. (Hernell, 2015) ”Det är som att fläta sitt eget rep till sin dödsdag” förklarar 

Söderqvist när hon beskriver hur extrem prispressen är inom EMV och hur leverantörer konkurrerar 

med sig själva till ett billigare pris när de producerar EMV. Söderqvist drar därefter en parallell till 

en undersökning som gjordes av Livsmedelsföretagen där de undersökte hur glögg, skinka och 

köttbullar ligger i pris idag i jämförelse med 30 år sedan, det visade sig att det var billigare i kronor 

och ören idag vilket hon beskriver som allt annat än sunt. (Söderqvist, 2015) 

  

Trots det bevarade fokuset på ökade marginaler så tar Hernell upp det nya konsumentbeteendet som 

innebär att folk handlar mat på ett helt nytt sätt där andra saker än pris värderas. Med detta så riktas 

EMV´s motiv mot att bygga upp kundlojalitet där Whole Foods i Storbritannien används som 

exempel, de har genom total transparens kring produkternas innehåll och ursprung tagit ett stort 

ansvar gentemot kund som resulterar i ett ökat förtroende. ICA har också tagit initiativ till liknande 

lojalitetsprogram för att både öka och behålla befintliga kunder, ett motiv som grundar sig på att 

minska förtroendegapet mellan livsmedelsbranschen och deras konsumenter. (Hernell, 2015) 

Söderqvist beskriver även hur allt företagande handlar om den som sitter på kontaktytan mot 

slutkonsumenten, det har blivit något väldigt värdefullt och något som är till en stor fördel för 

dagligvaruhandeln (Söderqvist, 2015). Vikten av att ligga i framkant och utveckla nya innovativa 
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produkter innebär ett större fokus på att skapa vitalitet i varumärket, ett tecken på att kunden 

efterfrågar mer än bara lågt pris (Neuman, 2015). 

  

Ofta hör lönsamhet ihop med expansion och strävan efter att få större marknadsandelar menar Arla. 

Blomqvist beskriver hur; ”Axfood har exempelvis sagt att de vill ha en EMV-andel på 25%, för oss 

är det inte viktigt att vi har 30 eller 50% EMV utan det som är viktigt är att vi bygger vårt 

varumärke och att allt har god kvalitet”. Ett EMV-motiv som bygger på att ta mer kontroll över 

produktionen och den övergripande kvalitetsnivån, för att på så sätt bygga ett starkare varumärke, är 

enligt Arla en stor förändring mot tidigare motiv. (Blomqvist, 2015) 

  

Söderqvist påstår att; ”Det är konkurrens med pistolen mot tinningen, leverera EMV eller dö”, ökad 

monopolism och köpkraft hos återförsäljare som ICA leder till att dagligvaruhandeln tillskansat sig 

mer makt som leder till att leverantörer har fastnat ännu hårdare i beroendet av stora återförsäljare. 

Får de inte in sina produkter på exempelvis ICA så överlever de inte som ett LMV. (Söderqvist, 

2015)  Neuman beskriver att ett av EMVs motiv handlar om ett ökat förhandlingsläge med 

leverantörer i samband med att konkurrensen ökar på grund av den höga koncentrationen i både 

handelsled och producentled, en önskvärd fördel. Neuman påstår att enskilda kategorier domineras 

av tre aktörer och beroendeförhållandet mellan leverantör och återförsäljaren blivit mer påtagligt. 

(Neuman, 2015) Blomqvist beskriver hur leverantörer inte har något val utan Arla måste följa 

utvecklingen av EMV, något annat alternativ finns inte då kunderna efterfrågar EMV. Däremot finns 

det fördelar då det kan leda till samarbeten och man kan på så sätt växa tillsammans. (Blomqvist, 

2015) 

  

Konkurrensfördelar genom differentiering i form av högre kvalitet är ett karaktärsdrag både hos 

Axfood och Arla där United Minds, Livsmedelsföretagen och BAS instämmer (Neuman, 2015; 

Blomqvist, 2015; Cederlund, 2015; Hernell, 2015; Söderqvist, 2015; Nordqvist, 2015). Neuman 

beskriver hur tillväxt för bara några år sedan uppnåddes genom enbart låga priser medan det idag 

handlar betydligt mer om att leverera kvalitet. Arbetet med produkter kring hållbarhet och ekologiskt 

visar en förflyttning i EMVs fokus. Han menar även att de ökade kraven på kvalitet påverkar alla 

sortimentsnivåer; låg, mellan och premium. Neuman säger att; ”Det finns en gammal sanning om att 

EMV kommer efter, men vi har förutsättningarna att ligga långt fram”, vilket han kopplar till att det 
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finns en fördel med att de är ett handelsföretag utan en egen produktion och är därför inte låsta. De 

behöver inte ta fram produkter för hela Europa utan enbart för de behov som identifieras på den 

svenska marknaden. (Neuman, 2015) Cederlund beskriver även hur vi idag ser EMV i alla segment, 

vilket Söderqvist menar står för en allt mer differentierad EMV. (Cederlund, 2015; Söderqvist, 2015) 

 

Att utveckla en ny design har blivit en allt vanligare differentieringsstrategi, Axfood har förnyat sin 

design av både Eldorado och Garant. EMV har utrymme för en differentierad prissättning vilket har 

gjort att Axfood har kunnat utöka sitt utbud genom flera olika segment där Garant Eko är ett exempel 

som tillhör deras mervärdessortiment. Neuman menar att förr låg fokus på lågpris men idag ställs det 

högre krav på kvalitet. (Neuman, 2015) Vid intervjun med BAS och Torbjörn Nordqvist ställdes 

frågan om företag bör bygga ett EMV på samma sätt som ett LMV och Nordqvist svarade att absolut 

bör ett EMV byggas som ett LMV då det kan bidra till nya positioneringar (Nordqvist, 2015). Om 

varumärket inte är kopplat till kedjans varumärke så har det inga begränsningar utan det kan byggas 

som ett fristående varumärke, vilket enligt Neuman är en fördel med deras EMV Garant (Neuman, 

2015). Enligt Nordqvist är det en fördel att bygga sitt EMV som ett LMV då det är enklare att skapa 

mervärde för konsumenterna. (Nordqvist, 2015)  

 

Vertikal integration förekommer frekvent inom livsmedelsbranschen och dagligvaruhandeln vilket 

även framkom under intervjuerna. Arla som stor aktör på livsmedelsmarknaden ser samarbeten med 

kunderna som fördelaktiga då de kan växa tillsammans med sina kunder och lära av varandra. 

Däremot kan Arla se en nackdel i att lönsamheten för Arla blir lägre när andelen EMV i deras 

produktion ökar. (Cederblom, 2015) Blomqvist berättar att vanligtvis så föreslår dagligvaruhandeln 

en produkt som Arla i sin tur lämnar offert på. När upphandlingen är klar så tar Arla över ansvaret 

för produktionen fram till att produkter fraktas till kundens lager och dagligvaruhandeln tar över 

ansvaret igen. Dock är dagligvaruhandeln väl insatt i hur Arla tillverkar produkter och vilka 

kvalitetssäkringar de gör. (Blomqvist, 2015) Även Neuman instämmer och förklarar att deras roll i 

värdekedjan är viktigast i startskedet och från att produkten ska levereras till Axfoods lager. Neuman 

säger att de inte äger produktionen och att de heller inte vill äga en sådan del då de är ett 

handelsföretag, men att de fortfarande har samarbeten i produktionsledet. Däremot menar han att 

deras samarbeten med leverantörer ser annorlunda ut idag än vad de gjorde förr. Idag har Axfood 

mer att säga till om än vad de hade tidigare och i framtiden kommer de att lägga mer kraft på att hitta 
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rätt leverantör som de kan skapa en långsiktig relation till. Kraven på kvalitet och hållbarhet kommer 

fortsätta öka och relationen mellan dagligvaruhandeln och livsmedelsproducenterna kommer att bli 

allt viktigare. (Neuman, 2015) Neuman tror att svenska livsmedelsproducenter kommer att gynnas av 

den ökade efterfrågan på renare produkter men att även utländska livsmedel fortsatt kommer att 

finnas i butikerna, vilket Söderqvist påstår inte alls är fallet (Neuman, 2015; Söderqvist, 2015). 

Konsumenternas efterfrågan på varor som ej kan tillverkas naturligt i Sverige ökar vilket bidrar till 

att dagligvaruhandeln behöver samarbeta med utländska livsmedelsproducenter även i framtiden. 

Axfood har dessutom samarbeten med andra detaljister utomlands samt med kvalitetssäkrande 

företag i Sverige. (Neuman, 2015; Söderqvist, 2015)) Söderqvist påstår att den vertikala 

integrationen ökar inom dagligvaruhandeln och att allt fler börjar producera livsmedel själva. Vi se 

allt oftare hur butiker tillverkar egna matvaror som färdigrätter och bröd lokalt i butikerna. 

(Söderqvist, 2015)  

  

Men det är inte bara samarbetet mellan producenter och dagligvarubutiker som har ökat. Branschen 

ser även ökade samarbeten mellan design- och varumärkesbyråer samt insikt- och innovationsbyråer. 

Nordqvist säger att deras delaktighet i utvecklingen av varumärkesstrategier för EMV har ökat och 

att det blivit viktigare för EMV att ha en varumärkesstrategi att falla tillbaka på. (Nordqvist, 2015) 

Hernell svarar att även deras samarbeten med livsmedelsbranschen har ökat vilket hon tror beror på 

ett antal drivkrafter. För det första tror Hernell att frågor kring trender blivit allt viktigare inom 

livsmedelsmarknaden och att hälsa och hållbarhet varit drivkrafter som påverkat. Dessutom påpekat 

Hernell att den ekonomiska krisen har påverkat hur vi handlar mat och att det förändrats efter krisen 

vilket har skapat en förändring i branschen. (Hernell, 2015)  

  

”Bra partnerskap är viktigt. Det har alltid varit viktigt men private labels har hjälpt oss att komma 

närmare våra kunder. Det finns en ökad förståelse för alla parter.” (Blomqvist, 2015) 

  

På frågan om hur Arla såg på samarbetet mellan dem och kunderna så anser de att bra partnerskap är 

viktigt. De tror dock att det skulle vara till en fördel att ha mer långsiktiga kontrakt och det är viktigt 

att hittar en fungerande balans. (Blomqvist, 2015) Axfood fick frågan om vad de som 

dagligvaruhandlare tittar på när man väljer leverantör till sitt EMV. Enligt Neuman är det viktigt med 
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standarder i leverantörens produktion, CSR, möjligheten till att vara en samarbetspartner samt ha 

möjlighet till produktutveckling (Neuman, 2015). 

 

4.2.1.2 Analys 
 

Vid granskning av hur dagligvaruhandeln arbetar med sitt varumärke och vad som ligger till grund 

för deras strategier går det att urskilja flera gemensamma drag. Generellt syns tydliga tecken på hur 

dagligvaruhandeln och dess aktörer har ändrat fokus från defensiv till offensiv strategi för att kunna 

hålla sig konkurrenskraftiga. Samtliga informanter diskuterar hur EMV succesivt utvecklas bort från 

det som Laaksonen och Reynolds benämner som me-too produkter, där strategin klassas som 

defensiv i den bemärkelsen att dagligvaruhandeln kopierar ledande LMV i både design och kvalitet 

(Laaksonen & Reynolds, 1994). Neuman är tydlig med att EMV inte längre handlar om skapa en 

kopia och att EMV uppnår samma kvalitet som ett LMV är inte längre tillräckligt för att en produkt 

ska få integreras (Neuman, 2015). Utifrån informanternas svar går det att påstå att 

dagligvaruhandelns strategier karaktäriseras av antingen G2 eller en kombination av G3 och G4. 

Eldorado är ett exempel på G2 där strategin bygger på att konkurrera med det lägsta priset och att 

öka marginalerna, samtidigt som kvaliteten är lägre än LMV. Hit hör även Lidl och ICA Basic. 

(Neuman, 2015) Produktens värde ligger helt enkelt i det låga priset, men i enlighet med Hernell kan 

vi se hur kvaliteten även i lågprissegmentet har ökat vilket kan bidra till unikhet (Hernell, 2015).  

Laaksonen och Reynolds beskriver den fjärde generationen som ett segmenterat EMV till vilket 

Garant, Garant Eko och Garant Aware kan tänkas tillhöra (Laaksonen & Reynolds, 1994). Garant har 

undervarumärken för att nå flera produktsegment och målgrupper och Axfood arbetar dessutom 

aktivt för att differentiera Garant och stärka varumärkets image genom hårdare kvalitetssäkring, ny 

design och addering av mervärden som ekologiskt och kravmärkt (Neuman, 2015). Garant och dess 

undervarumärken säljs fortfarande till ett lägre pris än LMV och stora delar av sortimentet bygger på 

volymproducering vilket hör till G3 (Neuman, 2015; Laaksonen & Reynolds, 1994). Trots detta så är 

den genomgående kvaliteten och sättet att arbeta med varumärket i enlighet med G4, med andra ord 

jämförbar eller bättre än LMV (Laaksonen & Reynolds, 1994). ICA är ett ytterligare exempel på 

återförsäljare som mer lutar sig åt G4 än G3 utifrån ett kvalitets- och varumärkesperspektiv där ICA 

Gott liv och ICA I love eco är två exempel där mervärden och kvalitet lockar till köp snarare än ett 

lägre pris (ICA, 2015). Sammanfattningsvis skulle det gå att påstå att EMV består av två grupper, 
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dels av G2 och dels av G3 och G4 kombinerat. Att dagligvaruhandeln utvecklar sina EMV i enlighet 

med G2 eller G3 och G4 kombinerat kan även kopplas till faktumet att efterfrågan på 

lågprissegmentet och premiumsegmentet ökar medan mellansegmentet anses vara hotat (Hernell, 

2015; Söderqvist, 2015). Det krävs något utöver att EMV är jämförbart och håller samma nivå som 

LMV för att motivera till köp.  

 

I enlighet med Porters teori om kostnadsöverlägsenhet så är det främsta motivet för EMV fortfarande 

att uppnå högre marginaler och lönsamhet, och detta genom att erbjuda ett lägre pris i jämförelse 

med LMV (Porter, 1980). Prissättningsstrategin bygger på att leverera kvalitets- och 

mervärdesprodukter men till ett lägre pris vilket möjliggörs genom att inköp numera görs centralt 

och dagligvaruhandeln ökade köpkraft gör att de kan pressa priserna rejält mot leverantörerna, något 

vi ser hos både ICA och Axfood (Söderqvist; Nordqvist; Neuman, 2015). Detta kan även ses som ett 

sätt för EMV att generera värde för att öka kundlojaliteten, i enlighet med differentieringsteorin och 

ett av EMVs främsta motiv (Porter, 1980).  

 

Utifrån informanternas svar går det att påstå att dagens EMV är betydligt mer differentierad då det 

går att urskilja fler segmentnivåer än tidigare (Neuman, 2015; Blomqvist, 2015; Cederlund, 2015; 

Hernell, 2015; Söderqvist, 2015; Nordqvist, 2015). Både ICA och Garant utvecklar sortiment som 

ska nå mer nischade och specifika segment och för att hålla sig konkurrenskraftiga krävs det att 

samtliga produkter från bas till premium idag har integrerade mervärden och en genomgående högre 

kvalitet, vilket också kan vara en anledning till en mer positiv inställning mot lågprissegmentet 

(Neuman, 2015; Hernell, 2015). Det går även att se hur livsmedelsbranschen och dagligvaruhandeln 

har ökat sitt samarbete med externa parter som design-, varumärkes- och insiktsbyråer för att kunna 

leverera de mervärden som konsumenten efterfrågar vilket därmed säger emot Kumar och 

Steenkamps påstående om me-too produkter fortfarande används som strategi för att övertyga och 

skapa tillit hos konsumenten genom att endast erbjuda EMV som är jämförbart med LMV.  (Kumar 

& Steenkamp, 2007). 

  

Som tidigare nämnts är det tydligt hur dagligvaruhandeln har ett ökat fokus på att skapa lojalitet 

vilket kan kopplas till hur brand equity genereras (Borja De Mozota, 2003; Aaker, 2010 ). I och med 

att den svenska livsmedelsbranschen består av få stora återförsäljare är konkurrensen hög och 
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därmed blir det allt viktigare att utveckla ett starkt varumärke, både Neuman och Nordqvist beskriver 

vikten av ett varumärkesdrivet arbetssätt där stort fokus ligger på att bygga ett förtroende hos 

kunden. Att skapa värde och inta ett konsumentperspektiv är viktigt för att vinna lojalitet (Neuman, 

2015; Nordqvist, 2015). Något som därmed kan kopplas till teorin om brand equity (Borja De 

Mozota, 2003; Aaker, 2010) Vid granskning av de motiv som finns för EMV idag så kan ett starkt 

varumärke användas som ett kraftfullt verktyg för att uppnå företagets mål. Brand equity anses 

kunna resultera i exempelvis ökad kund- och butikslojalitet, ökad köpkraft gentemot leverantörer 

samt möjligheten att utöka sitt sortiment med ytterligare segment på grund av varumärkets styrka och 

trovärdighet hos konsumenten. (Borja De Mozota, 2003; Aaker, 2010) Vid studering av Garant 

utifrån hur Brand equity genereras går det att se flera likheter som även kan ses som kärnan till deras 

framgång. Neuman beskriver konsumentens ökade medvetenhet om Garant och hur tilliten vuxit sig 

starkare och varumärket kan därmed fungera som en trovärdig avsändare, vilket kan kopplas till att 

människor föredrar det varumärke som är bekant (Borja De Mozota, 2003; Aaker, 2010). Vilket 

därmed kan bidrar till möjligheten att förflytta varumärket mot nya segment, där Garant Eko och 

Garant Aware är två bra exempel. Lojalitet skapas genom differentiering i form av hög kvalitet och 

innovativa produkter och samtliga produkter som integreras bör gå i linje med 

varumärkesplattformen, vilket kan relateras till brand equity om hur ett varumärke kan generera 

värde till kunden (Neuman, 2015; Nordqvist, 2015; Borja De Mozota, 2003; Aaker, 2010). 

  

Utifrån samtliga informanter går det att påstå att utvecklingen av ett EMV är och bör utvecklas likt 

ett LMV där vi allt oftare ser hur dagligvaruhandeln utvecklar varumärkesplattformar för sina EMV, 

något tidigare inte tillhörde vanligheterna. Anledningen är att hitta nya positioner och skapa ett 

organiserat arbetssätt och hela tiden leverera mot sina inköp. (Nordqvist, 2015; Neuman, 2015) 

Varumärkesplattformen fungerar som en kravspecifikation för att säkerställa att allt som hamnar 

under varumärket är i enlighet med dess image och kärnvärden och kan kopplas till brand equity och 

Porters konkurrensstrategier (Porter, 1980; Borja De Mozota, 2003).  

  

Det som kan diskuteras är hur hårt det går att pressa priserna och hur stor del av sortimentet som ska 

bestå av låg-, mellan- och premiumprodukter för att hålla sig konkurrenskraftiga. Om målet inte är 

att skapa en lågpriskedja så kan det finnas en risk med en för stor andel EMV som skulle kunna 

resultera i att hela butiken uppfattas som en lågpriskedja (Nordqvist, 2015). Därmed blir 
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fördelningen av de olika segmenten viktig för att lyckas behålla sin önskvärda image, vilket kan 

kopplas till den roll varumärkesassociationer har för att skapa brand equity (Aaker, 2010). Det kan 

snarare handla om att erbjuda kunden en butikvistelse utöver det vanliga där fokus ligger på 

bekvämlighet och effektivitet, som enligt Nielsen är mer betydelsefullt än ett lågt pris (Nielsen 

Company, 2014). 

  

Hur EMV väljer att marknadsföra sig idag kan kopplas till teorin om ingredient branding, där vi ser 

hur både ICA och Axfood allt oftare integrerar olika typer av certifieringar som visualiseras med 

hjälp av märkningar på förpackningarna. Genom att integrera exempelvis en kravmärkning som 

fungerar som en garant höjs det upplevda värdet på den egna produkten, den nya produkten kan på så 

vis signalera mervärden med hjälp av en annan komponent. (Keller, 1998) En metod vi ser på 

Garants kaffe som märks med Rainforest Alliance-certifieringen och ICAs kaffe med UTZ-

certifieringen (Axfood, 2015; ICA, 2015). Ett bra sätt för EMV att skapa trovärdighet och reducera 

risker i och med att EMV fortfarande kan förknippas med lägre kvalitet (Hernell, 2015).  

 

Informanternas svar kan kopplas till Besankos teori om vertikal integration som beskriver hur alla 

företag måste besluta om de ska tillverka en produkt eller utföra en tjänst själva eller om det är mer 

lönsamt för dem att köpa in varan eller tjänsten från marknaden, samt i vilken grad den bör integreras 

(Besanko et al., 2010). Livsmedelsmarknaden ställs ständigt inför dessa beslut och hur de beslutar att 

göra varierar. Neuman påpekar att de aldrig kommer att bli producenter själva utan att de kommer 

fortsätta att köpa in produktionen men att deras delaktighet i processen kommer att öka (Neuman, 

2015). Om Axfood själva skulle äga produktionen så skulle det dock vara enklare för dem att ha full 

kontroll i värdekedjan och på så sätt kunna säkra kvaliteten på produkterna. Om ett företag köper in 

produkten från en leverantör så kan det vara svårt att få full insyn i tillverkningen och riskerna för att 

produkten inte håller den kvaliteten som butiken utlovar i sina EMV ökar vilket överensstämmer 

med Besankos syn. (Besanko et al., 2010) För att skydda och behålla ett starkt varumärke krävs det 

att dagligvaruhandeln noga väljer samarbetspartners för att säkerställa leverans och kvalitet på sina 

EMV och under intervjuerna framkom det att medvetenheten kring detta ökat. Livsmedelsbranschen 

går mot ett mer varumärkesdrivet arbetssätt vilket gör att den vertikala integrationen ökar både 

framåt och bakåt. 
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Samtliga informanter påpekar att samarbetet med olika aktörer inom livsmedelsmarknaden har ökat 

och dagligvaruhandeln har fler samarbeten med exempelvis varumärkesbyråer idag än vad de hade 

tidigare. Dessutom köper de in andra tjänster som exempelvis kvalitetskontroller och det 

förekommer även samarbeten med andra dagligvaruhandlare i andra länder (Neuman, 2015). 

Besanko redogör för fem möjligheter för vertikal integration som finns mellan de två extremerna 

make och buy vilket presenteras i figur 2 (Besanko et al., 2010). Studien visar att 

livsmedelsbranschen har gått från att ligga i ytterkanterna för vertikal integration där de antingen 

köper in eller tillverkar själv till att ligga mer i mittenpartierna av kedjan där fokus ligger på 

partnerskap och långsiktiga samarbeten. Både Arla som leverantör och Axfood som aktör inom 

dagligvaruhandeln menar att de olika aktörerna idag har närmare samarbeten som mer liknar ett 

partnerskap och att de kan påverka värdekedjan mer än vad de kunnat tidigare (Neuman, 2015; 

Blomqvist, 2015). Trots att tjänsten utförs eller att varan tillverkas externt har dagligvaruhandeln 

idag en större delaktighet och utför striktare kvalitetskontroller för att säkerställa att produkten/varan 

kan lanseras under deras varumärke, därmed går det att påstå att vertikal integration och 

varumärkesbyggande går hand i hand (Aaker, 2010; Besanko et al., 2010). 

  

Söderqvist påpekade att det hänger ihop med att det blir allt viktigare att ha ett starkt varumärke. Om 

aktörerna inte har kontroll över värdekedjan och de underleverantörer som förekommer i 

produktionsledet så kan slutprodukten bli något som i slutskedet inte håller kvalitetskraven. 

(Söderqvist, 2015) Det kan leda till att konsumentens förtroende för företaget försämras och att 

varumärket skadas och lönsamheten minskar. Att varumärkesplattformar blivit allt vanligare inom 

livsmedelsbranschen och att EMV bör byggas som ett varumärke bidrar till att samarbeten mellan 

aktörer ökar och blir allt viktigare. Aktörerna är måna om att produkterna håller den kvalitet som 

konsumenten förväntar sig och genom att vara mer delaktig i värdekedjan så kan de säkra kvaliteten 

genom hela processen. 

 

4.2.2 Drivkrafter 

4.2.2.1 Empiri 
  

Livsmedelsbranschen är extremt trendkänslig vilket kräver ett aktivt arbete med trender och 

innovation för att behålla sig konkurrenskraftiga på marknaden (Neuman, 2015). Faktumet att 
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innovationstakten är högre och att informationsspridningen går fortare gör att nya dieter eller 

forskningsrörelser sprids oerhört snabbt, vilket resulterar i plötsliga skiften i konsumenters 

preferenser om vad som klassas som bra eller dåligt (Hernell, 2015; Nordqvist, 2015). BAS arbetar 

med att identifiera nya och ihålliga trender innan strategiarbetet påbörjas för att utifrån insikterna 

utveckla strategiska riktlinjer. Det är av strategisk vikt att arbeta proaktiv och identifiera trender för 

att kunna leverera produkter med de mervärden som konsumenten efterfrågar. (Nordqvist, 2015)  

  

Hernell förklarar vikten av att granska sin omvärld och identifiera omvärldsfaktorer som kan komma 

att påverka vilka trender och drivkrafter som växer sig starka på marknaden. Drivkrafter kan 

beskrivas som långsiktiga trender och som är aktiva under en längre tid, klimatförändringar tas upp 

som ett exempel som påverkat hållbarhetstrenden och som sedan gjort den till en långsiktig drivkraft. 

Hälsa sågs för 10 år sedan som en trend men idag är det snarare en drivkraft som istället skapar vissa 

undertrender som att vi äter mer grönsaker och intresset för det vegetariska segmentet har ökat. 

(Hernell, 2015) Neuman beskriver ekologiskt på liknande vis, nämligen att det idag klassas som bas 

för majoriteten av befolkningen och inte som en tillfällig trend. Axfood är ett bra bevis på detta 

faktum där hela 45% av EMV-utbudet utgörs av ekologiska produkter. (Neuman, 2015) 

  

På frågan om Sveriges livsmedelsbransch är snabba på att identifiera och anpassa sitt sortiment efter 

trender så var Hernells svar att det var osäkert men däremot ligger Sveriges befolkning högt upp vid 

mätningar av individualisering och sekularisering, svenskarnas värderingar klassas som extrema 

(Hernell, 2015). Individers krav på vad de konsumerar ska motsvara deras önskemål och intressen, 

och överensstämma med personens ståndpunkter. Att Sverige är en homogen marknad förenklar för 

återförsäljare att testa nya produkter. (Neuman, 2015) Dagens konsument är mer värderingsstyrd och 

har en positiv inställning till att vara med och påverka sin omvärld och samhället i större 

utsträckning, detta genom att konsumera rätt. Det är viktigt att konsumera produkter som inte skadar 

miljö, människor och som är hållbara i alla aspekter, vilket i sig stödjer den starka hållbarhetstrenden 

som finns idag. (Hernell, 2015) Neuman beskriver hur hållbarhet kommer vara ett fortsatt fokus vid 

deras framtagning av EMV, det är något som de ständigt försöker utveckla och förbättra. Vikten av 

att identifiera och utesluta riskprodukter i ett sortiment är stor, vilket kan kopplas till 

hållbarhetstrenden och den ökad medvetenhet hos konsumenten. (Neuman, 2015) Även Nordqvist 



49 

beskriver hur efterfrågan på kvalitet har resulterat i en högre krav från konsumenten och att det 

därför är avgörande för EMVs framgång att ständigt leverera kvalitet (Nordqvist, 2015). 

 

Hernell beskriver hur ett antal drivkrafter har förändrat branschen kraftigt där hälsodrivkraften och 

hållbarhetsaspekten står för en del, efter den ekonomiska krisen går det att utskilja ett nytt sätt att 

konsumera livsmedel på. Vilket syns i Storbritannien där det pågår en polarisering av 

dagligvaruhandeln, samtidigt som lågprissegmenten och premiumsegmenten växer kraftigt både i 

andel och försäljning så minskar mellansegmentet. Mellansegmentet riktar sig på den stora 

mittenmarknaden där Tesco är ett exempel på en dagligvarukedja som drabbas hårt av denna 

förändring i konsumentbeteende, medan det gynnar framgångsrika Whole foods. (Hernell, 2015) 

Eftersom det finns en andel av befolkningen som alltid antingen vill eller måste betala mindre för 

livsmedel kommer lågprissegmentet inte minska (Söderqvist, 2015). Samtidigt går det att urskilja en 

ökad betalningsvilja vilket därmed gynnar försäljningen av mervärdesprodukter. Den yngre 

generationen har en helt ny relation till varumärken där de ser till det småskaliga och det råder en 

skepticism mot det väletablerade (Neuman, 2015). Även Söderqvist berättar om deras undersökning 

som visar på att även låginkomsttagare har börjat konsumera ekologiskt och premium (Söderqvist, 

2015). Faktumet att det fortfarande går bra för ICA och att försäljningen av Garant fortsätter att öka 

succesivt går det inte att se denna polarisering riktigt lika tydligt i Sverige, däremot går det sämre för 

Coop som likt Tesco ligger i mellansegmentet. Efterfrågan på produkterna från lågpriskedjorna Lidl 

och Willy har dessutom ökat, vilket stödjer lågpristrenden. (Hernell, 2015; Söderqvist, 2015) Att 

addera mervärdesprodukter och sikta på nästa nivå inom sitt EMV kan också ses som en naturlig 

utveckling när andelen EMV uppnått 20-27% av det totala utbudet och ett bassortimentet är 

framtaget. Enligt Neuman har deras lågprissegment minskat i andel men ökat i försäljning, det som 

har ökat i andel är mellan och premiumsegmentet. (Neuman, 2015) 

  

På grund av det ökade intresset för kvalitet består butikernas utbud av flera olika segment, samtidigt 

som varje segment har sin målgrupp så handlar samma konsument från samtliga segment men i olika 

sammanhang (Nordqvist, 2015; Hernell, 2015).  En trend visar på att samma kund konsumerar mat 

från segment som egentligen är varandras motsatser, basprodukter från lågprissegmentet och 

produkter som kött och grönsaker från premiumsegmentet. Detta skulle därför resultera i att 

konsumenter hoppar över ICA eller Coop. (Hernell, 2015)  
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Samtliga informanter tog upp den så kallade bekvämlighetstrenden (Cederlund, 2015; Blomqvist, 

2015; Neuman, 2015; Söderqvist, 2015; Nordqvist, 2015; Hernell, 2015). Det handlar om vad för typ 

av produkter konsumenten handlar då intresset för färdigskalat, färdigskuret och färdighackat har 

ökat samtidigt som det finns ett förtroende-gap där konsumenten är misstänksamma mot 

livsmedelsindustrin. Det som är färdiggjort upplevs ha lägre kvalitet vilket har resulterat i att 

återförsäljarna har börjat producera allt mer butiksproducerad färdigmat, det kylda sortimentet har 

ökat avsevärt. Något av en paradox då folk vill att matlagningen ska gå snabbt samtidigt som allt ska 

vara lagat från grunden. (Hernell, 2015; Söderqvist, 2015) Detta är något som även Neuman tar upp, 

att det finns växlande krav på enkel och bra mat under veckorna när tiden är knapp samtidigt som 

konsumenten ställer andra krav på det som lagas under helgen (Neuman, 2015). Till 

bekvämlighetstrenden tillhör tillväxten av färdiga matkassar samt näthandel av mat och Hernell 

beskriver hur all typ av handel av mat på nätet har en tillväxt på 40% per år, men dock från låga 

nivåer (Hernell, 2015). Det har skett en stor tillväxt av restaurangsektorn vilket till en början 

påverkade dagligvaruhandelns tillväxt negativt men som idag lyckats återhämta sig. Söderqvist anser 

att det ofta är restauranger som är trendsättare och som levererar ny och spännande mat till kunden. I 

USA så går det att identifiera ett betydligt större samarbete mellan dagligvaruhandeln och 

restauranger och deras kockar, vilket resulterar i ett värdefullt samarbete för båda parter. (Söderqvist, 

2015) 

 

Slutligen beskriver Hernell att det inte går att undgå de trender som bygger på hälsa, hållbarhet och 

ekologiskt samtidigt som det börjar utformas en form av motreaktion. Nämligen en uppgradering och 

uppdatering av klassisk skräpmat som tidigare associerats med låg kvalitet, för mycket tillsatser och 

syntetisk smak. (Hernell, 2015)  

 

4.2.2.2 Analys 
 

Burts påstående om att trender inverkar på EMV är utifrån informanternas svar tydligt bekräftat 

(Burt, 2000). Att arbeta med innovation och trender har med åren blivit en central del av strategin vid 

utveckling av EMV (Neuman, 2015). Orsaken är betydligt kortare cykler och att konsumentens 

preferenser skiftar extremt fort i jämförelse med för 5-10 år sedan, vilket ställer nya krav på 
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dagligvaruhandeln (Hernell, 2015). Ett trenddrivet arbetssätt möjliggör generering av mervärden och 

kan därmed ses som en del av differentieringsarbetet och ett sätt att skapa brand equity (Porter, 1980; 

Aaker, 2010). Att identifiera trender och bakomliggande drivkrafter för att sedan utveckla produkter 

därefter är ett sätt för EMV att differentiera sig, precis som Laaksonen och Reynold anser 

karaktärisera den fjärde generationen (Laaksonen & Reynolds, 1994).  

 

Däremot innebär inte ett trenddrivet arbetssätt att fokus enbart ligger på att utveckla nischade 

produkter som når en specifik del av den totala målgruppen, utan det handlar även om att förbättra 

och öka kvaliteten på befintligt sortiment för att uppfylla konsumentens efterfrågan på hållbarhet och 

kvalitet. Det kan bekräftas av Anselmsson och Johansson som redogör för hur kvaliteten på EMV 

påverkar vilket pris konsumenten är villig att betala samtidigt som Steenkamp, Van Heerde och 

Geyskens klargör att dagens EMV håller samma kvalitetsnivå som LMV (Anselmsson & Johansson, 

2009; Steenkamp et al., 2010). Det går även i linje med Nielsens rapport som visar att sex av tio 

svenskar medger att EMV numera är jämförbart med LMV samt att den allmänna bilden om EMV 

har förbättrats där kvaliteten anses ha ökat (Nielsen Company, 2014). Utifrån detta är det möjligt att 

påstå att den förbättrade kvaliteten går att koppla till den ökade försäljningen av EMV inom 

livsmedelsbranschen och dagligvaruhandeln. Braaks, Dekimpes och Geyskens påstående om att 

efterfrågan på premiumprodukter ökar är korrekt men däremot är det felaktigt att påstå att efterfrågan 

på lågprisprodukter har minskat då tydliga tendenser visar det motsatta (Braak et al., 2014). Samtliga 

informanter har beskrivit lågprissegmentets framgång då det alltid kommer finnas en målgrupp som 

antingen vill eller måste konsumera till lägre priser samtidigt som det går att se tendenser av en 

polarisering likt den som pågår i Storbritannien där fokus ligger på lågpris- och premiumsegmenten 

(Neuman, 2015; Hernell, 2015).  

 

I enlighet med vad Google trend visar så googlades ordet “Restaurang” fler gånger än “Recept” 

under 2014, vilket stödjer Hernell och Söderqvist påstående om den ökade bekvämlighetstrenden och 

restaurangsektorn expansion (Google trend, 2015; Hernell, 2015; Söderqvist, 2015). De beskriver 

även att restaurangernas har fått en ökad roll som trendsättare som även Neilsens undersökning visar 

där bekvämlighet och tillgänglighet anses vara viktigare än låga priser och har blivit avgörande vid 

val av butik (Nielsen, 2014). På grund av tidspress och den ökade efterfrågan på produkter som både 

är enkla att tillaga och har bra kvalitet, har allt fler dagligvarubutiker ökat den butiksproducerade 
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färdigmaten (Söderqvist, 2015; Hernell, 2015). Det går samtidigt att se en motreaktion till 

livsmedelsbranschens extrema förenkling av mat där matlagning från grunden och intresset för mat 

har ökat generellt, vilket kan vara en av anledning till konsumentens ökade betalningsvilja.  

 

4.2.3 Utmaningar  

4.2.3.1 Empiri  
 

Neuman menar att ett ökat samarbete med leverantörer och kvalitetssäkring i värdekedjan är 

utmaningar som Axfood kommer behöva ta hänsyn till. Neuman säger att EMV är viktigt för 

Axfoods lönsamma tillväxt och lyckas de öka andelen EMV på lång sikt är det hälsosamt för 

företaget. (Neuman, 2015) Både Neuman och Hernell tror att EMV kommer öka i framtiden och att 

premiumsortimenten kommer att växa (Neuman, 2015; Hernell, 2015). Neuman påpekar att attityden 

till EMV har förändrats och att det idag är en naturlig del i konsumenters vardag att handla EMV, 

vilket Neuman tror kan vara en följd av att den nya generationen har en annan relation till 

varumärken än vad den äldre generationen har (Neuman, 2015). Söderqvist säger att Sverige 

kommer se mer utav differentierade EMV, på samma sätt som vi sett i Storbritannien i flera år. Hon 

menar att eftersom dagligvaruhandeln tjänar så mycket pengar på sina EMV så finns det inget skäl 

för dem att göra på något annat sätt. (Söderqvist, 2015) 

  

Även Arla tror på en fortsatt utveckling av EMV och att utmaningarna ligger i att hitta bra 

partnerskap. Cederblom säger att ”Arlas kunder har mer eller mindre EMV men alla visar intresse 

för dem”. Hon tror att då vi sett en stark utveckling av bassortimentet så kommer premiumprodukter 

nu att öka som ett naturligt steg i utvecklingen. (Cederblom, 2015) Nordqvist säger att den största 

utmaningen för EMV är att skapa trovärdighet eftersom konsumenten ofta har lägre trovärdighet för 

EMV om det är kopplat till en kedja. På frågan om hur han tror att det kan motverkas svarar han att 

de bör vara tydlig med information och märkning på förpackningarna. Nordqvist säger dessutom att 

det kan finnas en del organisatoriska utmaningar för EMV och att det kan vara svårt att ta in EMV 

om organisationen inte har de rätta förutsättningarna. (Nordqvist, 2015) 

  

Hernell menar att anledningen till att efterfrågan på kvalitet ökar är att det existerar ett förtroendegap 

mellan konsumenten och livsmedelsindutrin. Små och stora skandaler har resulterat i att 
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konsumenter blivit skeptiska till livsmedelsindustrin, även finanskrisen bidrog till en ökad misstro 

mot stora företag. (Hernell, 2015) Söderqvist säger dock att förtroendegapet mellan 

livsmedelsindustrin och konsumenterna har minskat, undersökningar visar att förtroendet har 

återhämtat sig från tidigare skandaler och jämfört med andra länder så har konsumenter i Sverige ett 

stort förtroende för livsmedelsindustrin. (Söderqvist, 2015) Neuman poängterar att Sverige har en 

begränsning i att det är litet land vilket kan göra det svårt för dagligvaruhandeln att ta fram nischade 

produkter och det kan i sin tur hämma försäljningen. Utmaningen ligger i att hitta vad konsumenten 

vill ha då det är de som avgör vad som fungerar. Neuman säger att: ”Långsiktigt handlar det om 

kunder. Axfood skulle kunna lansera mer EMV men görs det på fel sätt så kan det bli bakslag”. 

(Neuman, 2015)  

 

Nordqvist påstår att en viktig utmaning är att bygga EMV som ett varumärke vilket även kan blir en 

organisatorisk utmaning. Om företaget saknar marknadsavdelning så blir det svårt att etablera ett 

varumärke. (Nordqvist, 2015) Även Neuman menar att framtiden kommer kräva ett mer 

varumärkesdrivet arbetssätt. ”Vi måste bygga ett varumärke som alla andra. Vi får det vi förtjänar 

och här har vi en möjlighet och skyldighet att skapa ett varumärke”. (Neuman, 2015) Neuman 

påpekar dock en nackdel med att Garant är ett fristående varumärke som inte förknippas med dess 

ägare. Då Garant säljs i mellansegmentet så är det svårt att lansera premiumvaror under varumärket 

Garant. ”I vanliga fall bygger man ett premium exempelvis ICA Selection. Helt logiskt. Ej logiskt i 

detta fall utan här får vi en konsekvens. Garant premium blir svårt att lansera för hur är resten av 

sortimentet då framtaget? Inte så noga utvalt?”. (Neuman, 2015) 

  

Vanligt idag är att EMV delas upp i tre olika segment; låg, medium och premium och samtliga 

informanter påpekar att det skett en polarisering av segmenten. För två år sedan gjorde BAS en 

trendrapport kring EMV där det visade sig att mellansegmentet kommer konkurreras ut och att låg- 

och premiumsegmenten kommer växa. Nordqvist menar att LMVs mellansegment tar stryk av EMV 

men att LMV i premiumsegmenten finns kvar i butikerna som en benchmark-funktion. Butikerna vill 

ha ett välkänt varumärke på butikshyllorna som kunden kan relatera till. (Nordqvist, 2015) Även 

Hernell påpekar förändringen och säger att låg- och premiumsegmenten växer (Hernell, 2015). 
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På frågan om den identifierade polariseringen kommer förändra hur våra matbutiker kommer se ut 

svarade Nordqvist att marknaden i Sverige är för liten för att mer nischade butiker ska kunna etablera 

sig, de stora aktörerna skulle konkurrera ut de små om de försökte etablera sig på marknaden. Om 

det bara var konsumenternas efterfrågan som styrde marknaden tror Nordqvist att nischade butiker 

redan skulle finnas i Sverige. Dock tror han inte att det kommer hända då det skulle bli svårt att 

skapa lönsamhet i en sådan verksamhet. (Nordqvist, 2015) Även Hernell beskriver att det är 

intressant att det inte finns några ordentliga premiumkoncept i Sverige och branschen heller inte 

driver lågprisbutiker till hundra procent. Sverige ligger efter i utvecklingen av butikskoncept och 

Hernell menar att Storbritannien är det land som är mest intressant vid trendspaning inom livsmedel 

då de ligger längst fram inom digitalisering. I Storbritannien byggs det moderna butiker som 

exempelvis Whole Foods där fokus ligger på ett väl utvecklat premiumsegment som skapar starka 

kundrelationer. (Hernell, 2015)  

 

4.2.3.2 Analys 
 
Under intervjuerna ställdes en rad frågor om utmaningar för EMV på den svenska 

livsmedelsmarknaden och informanternas svar hänger ihop. Informanterna menar att mycket av 

utmaningarna ligger i samarbeten med andra parter i enlighet med Besankos teori om vertikal 

integration (Besanko et al., 2010). Samarbeten mellan olika aktörer kommer att fortsätta men 

utmaningen ligger i att säkra kvaliteten på produkterna genom att vara mer delaktig i värdekedjan, 

det blir därmed viktigare med långsiktiga kontrakt och bra partnerskap (Neuman, 2015). 

 

I enlighet med Burts teori om att det krävs investering i kvalitet för att säkra företagets image så tror 

flera av informanterna att det blir allt viktigare att hålla hög kvalitet på sina EMV och att det krävs 

tydlighet mot konsumenten. EMV är inte längre enbart en produkt på butikshyllan utan EMV är en 

hel verksamhet där företagen bygger ett starkt varumärke som ska resultera i värdegenererande 

erbjudanden för konsumenten. Dagligvaruhandeln använder idag EMV som en konkurrensfördel 

genom att skapa mervärde hos kunderna vilket bidrar till lönsamhet. (Burt, 2000) Informanterna är 

överens om att ett varumärkesdrivet arbetssätt blivit allt mer viktigt och att det går hand i hand med 

att de kan säkra upp kvaliteten på produkterna, i enlighet med teorin om brand equity (Borja de 
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Mozota, 2003). Butikerna behöver bygga trovärdighet med hjälp av sina produkter för att få 

konsumenten att handla vilket de gör genom tydlighet på förpackningar och kontroll i värdekedjan. 

 

Söderqvist tror att livsmedelsmarknaden skulle tjäna på att ligga steget före konsumenten. Idag ligger 

livsmedelsmarknaden snarare steget efter konsumenten och branschen anpassar sitt sortiment efter 

vad konsumenten efterfrågar. Enligt Söderqvist är det ovanligt att en bransch arbetar på ett sådant 

sätt och hon menar att det är vanligare att konsumenten får ett “ha-begär” när de väl har klivit in i en 

butik. På livsmedelsmarknaden så följs trender snarare än att trender genereras. (Söderqvist, 2015) 

Däremot så tror Söderqvist att sortimenten i butikerna kommer bli mer individanpassade och gå mer 

mot fokusering (Söderqvist, 2015;Porter, 1980). Vid fokusering fångas en mindre målgrupp och 

deras behov tillgodoses, i längden kan det leda till differentiering, i enlighet med porters 

konkurrensstrategier (Porter, 1980). Genom att utveckla ett EMV som är målgruppsanpassat får 

produkterna ett högre värde och konsumenten blir villig att betala ett högre pris (Braak et al., 2014). 

  

Kumar och Steenkamp skrev 2007 att det är viktigt för dagligvaruhandeln att addera mervärden till 

sina produkter för att knyta kunder till sin butik (Kumar & Steenkamp, 2007). I Storbritannien finns 

idag butiker som erbjuder mervärden i form av enbart premiumprodukter, och nu syns tendenser till 

att den svenska livsmedelsmarknaden går mot en liknande utveckling. Hemköp har rapporterat att de 

nyligen öppnat en premiumbutik och inom kort öppnar den nya matvarukedjan Paradiset i Stockholm 

som enbart kommer sälja ekologiska livsmedel (Stockholm direkt, 2015). Steenkamp och Dekimpe 

anser att ett företag måste differentiera sig och skapa kundlojalitet för att vinna marknadsandelar och 

nu har dagligvaruhandeln börjat differentiera sig genom att öppna nischade butiker (Steenkamp och 

Dekimpe, 1997). Nordqvist är skeptiskt till hur nischade butiker likt Whole Foods kommer att 

fungera i Sverige men i enlighet med Braaks artikel från 2014 så menar informanterna att efterfrågan 

på premiumprodukter fortsätter att öka (Braak et al. 2014). Även lågprissortimentet fortsätter att öka 

och i och med att de ledande aktörerna på livsmedelsmarknaden har ett välutvecklat mellansegment 

ökar konkurrensen och det blir snarare en kamp om kundens lojalitet, vilket enligt Aaker är en 

betydande del för att skapa brand equity och ett starkt varumärke (Aaker, 2010). 
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5. Slutsats 
 
 

I slutsatsen presenteras svaret på vilka motiv, strategier, drivkrafter och utmaningar som finns för 

EMV på den svenska livsmedelsmarknaden idag. Resultatet baseras på studiens analys som 

genererats ur insamlad data och valda teorier. Vidare förs en diskussion i form av egna reflektioner. 

 

 

 

Vilka motiv, strategier, drivkrafter och utmaningar finns inom EMV på den svenska 

livsmedelsmarknaden? 

 

Studien visar att motiven för EMV på livsmedelsmarknaden kan kategoriseras i tre grupper. Det 

första motivet för EMV är lönsamhet vilket länge varit ett motiv för fenomenet och studien visar att 

det fortfarande är ett viktigt motiv. Det andra motivet för EMV är kundlojalitet och image och enligt 

informanterna är det ett motiv som blivit allt viktigare för EMV, vilket tyder på en omprioritering av 

tidigare motiv. Det sista motivet som identifierades under studien är konkurrenskraft där det visar sig 

att konkurrensen övergått från att EMV konkurrerade med LMV till att olika EMV nu konkurrerar 

med varandra, detta har resulterat i ökat fokus på differentiering. 

 

Det finns flera olika strategier för EMV för att nå de olika motiven och studien visar att strategierna 

gått från att vara defensiva till att bli mer offensiva. Tidigare har EMV varit så kallade me-too 

produkter där livsmedelsmarknaden tittat på LMV och sedan gjort kopior av produkterna. Idag är det 

EMV som står för innovationen och marknadens EMV rör sig bort från Generation 3 och går mer 

mot Generation 4. Studien visar även att Generation 1 är sällsynt men att EMV inom Generation 2 

finns kvar men att kraven på kvaliteten ökar.   

 

Att nå lönsamhet görs genom att priserna pressas för att öka marginalerna på produkterna, en strategi 

som länge varit dominerande för EMV och som fortfarande finns kvar. Däremot visar studien att 

aktörerna lägger mer vikt på att ska mervärde för konsumenten och att det blir allt viktigare att arbeta 

varumärkesdrivet. Konkurrensen har ökat och faktumet att återförsäljarna idag erbjuder likvärdiga 



57 

produkter gör att det ställs nya krav på differentiering för att behålla och få nya lojala kunder. 

Aktörerna har insett att det blir allt viktigare att differentiera sig vilket de gör genom design och ökad 

kvalitet på sina EMV. Dagligvaruhandelns köpmakt ökar och genom att centralisera sina inköp kan 

de erbjuda konsumenterna EMV med hög kvalitet men till ett lägre pris än LMV. Den vertikala 

integrationen mellan livsmedelstillverkarna och dagligvaruhandeln har ökat och handeln är idag mer 

delaktig i produktionen än tidigare. Ökad kontroll över värdekedjan är önskvärt för att undgå 

riskprodukter som kan skada varumärket.  

 

Utifrån genomförd analys går det att identifiera flera drivkrafter och trender som påverkar 

livsmedelsbranschen idag. Först och främst så orsakar snabbare cykler och snabba skiften i 

konsumentens preferenser att dagligvaruhandeln tvingas vara snabba med trender för att hålla sig 

konkurrenskraftiga, vilket är en förändring som livsmedelsmarknadens EMV måste anpassas efter.  

Det går att urskilja en mer värderingsstyrd och medveten konsument och en förändring i 

konsumentbeteendet har identifierats. Kopplat till det nya konsumentbeteendet ser vi en tydlig trend 

som visar på att efterfrågan på lågpris- och premiumsortimentet har ökat. I samband med detta 

faktum i kombination med växande krav på kvalitet och hållbarhet har en genomgående 

kvalitetsförbättring skett i samtliga segmentnivåer; i låg-, mellan- och premiumsegmentet. En 

drivkraft som resulterar i allt fler nischade matvarubutiker och sortiment utvecklas och lanseras.  

 

Hälsa, hållbart och ekologiskt klassificeras inte längre som trender utan som långvariga drivkrafter 

som istället skapar undertrender. Ur ett konsumentperspektiv är det snarare något som förväntas och 

kan räknas till bas snarare än premium.  Bekvämlighetstrenden i kombination med 

restaurangsektorns expansion avspeglas allt mer i dagligvaruhandelns sortiment. Vi ser en ökning i 

butiksproducerad färdigmat och måltidslösningar samt en digitalisering som gör att konsumenten kan 

handla både EMV-sortimentet och det övriga butikssortimentet på nätet. Hit hör även trenden att 

erbjuda färdiga matkassar som antingen levereras direkt hem till konsumenten eller avhämtas i valfri 

butik.  

 

Partnerskap i form av kontroll i värdekedjan utan att äga produktionen är en viktig utmaning som 

identifierats i studien. Även kundlojalitet, trovärdighet och ökad efterfrågan på kvalitet är  

utmaningar som livsmedelsmarknaden ser med EMV. Dessutom visar studien att det finns 
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organisatoriska utmaningar för EMV samt att det blir allt viktigare att leverera EMV med hög 

kvalitet men till ett fortsatt lägre pris än LMV. Att tidigt identifiera trender ses också som en 

utmaning. Att skapa rätt balans mellan EMVs låg-, mellan-, och premiumsegment i syfte att både 

skapa och behålla sin önskvärda image är en ständig kamp. 

 

6.1 Egna reflektioner 
 

Utifrån studiens resultat är det intressant att reflektera hur framtiden för EMV i Sverige kan komma 

att utvecklas. Givet att mönstret ej förändras och att marknaden för EMV fortsätter utvecklas med 

samma tendenser som den gjort historiskt så kan framtiden diskuteras.  Lågpris- och premiumvaror 

inom EMV kan komma att öka och kvaliteten på lågprissegmenten kan förbättras då efterfrågan på 

billigare produkter efterfrågas i större utsträckning. En ökad konkurrens mellan olika EMV och ett 

identifierat hot mot mellansegmenteten kan bidra till ett mer varumärkesdrivet arbetssätt för att skapa 

särskiljning där varorna skapas som fristående varumärken skiljt från butikskedjan som äger dem. 

Samarbeten mellan livsmedelsproducenter och dagligvaruhandeln kan komma att bli mer långsiktiga 

och gå mer mot partnerskap där aktörerna gemensamt tar fram EMV. 

 

Digitaliseringen av EMV kan fortsätta utvecklas och förbättras vilket kan leda till ett nytt spännande 

sätt att konsumera livsmedel på, nämligen basprodukter på nätet och färskvaror i butik. Detta hör 

ihop med den ökade bekvämlighetstrenden och fortsätter utvecklingen i samma takt kan det tänkas 

påverka vilka typer av butiker samt sortiment som kommer erbjudas i fysiska butiker. Stora butiker 

som ICA Maxi och Coop Forum kan tvingas göra plats för mindre, nischade närbutiker och 

butikssortimentet bestå av en större andel färskt och mervärdesprodukter. 

 

6.2 Fortsatt forskning 
 

Då det sker ständiga förändringar i konsumenters efterfrågan så bör utvecklingen av EMV inom 

livsmedelmarknaden studeras vidare och under studien identifierades ett antal områden som bör 

undersökas. 
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- Livsmedelsproducenters roll blir allt mer utsatt och det blir allt svårare att konkurrera med 

EMV. Hur kan livsmedelsproducenter dra nytta av EMV och differentiera sig? 

 

- Studera livsmedelsbranschen ur ett kommunikationsperspektiv. Hur dagligvaruhandeln väljer 

att marknadsföra sig genom olika kanaler.  

 

- Hur ett närmare samarbete mellan livsmedelsbranschen och restaurangsektorn skulle kunna 

leda till synergieffekter.  
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Bilaga 1. Intervjuguide United Minds 
 

 

Motiv 

  

Vilka är de grundläggande motiven för EMV på livsmedelsmarknaden idag?  

Har motiven för EMV på livsmedelsmarknaden förändrats under de senaste 5 åren? 

  

Strategi 

  

Vilka strategier finns för EMV på livsmedelsmarknaden idag? 

- Hur bör man arbeta med ett EMV? 

- Har strategierna förändrats? 

Vilka samarbeten har ni med andra aktörer på livsmedelsmarknaden? 

- Har detta samarbete förändrats? 

Hur leder United Minds trend- och insiktsgenerering till lönsamhet för kunden(beställaren)?  

 

Drivkrafter 

Hur påverkas livsmedelsmarknaden av trender och drivkrafter? 

Kan ni urskilja någon trend/drivkraft som påverkat EMV på livsmedelsmarknaden? 

Finns det någon utmärkande trend idag på livsmedelsmarknaden? 

Hur bedömer United Minds om en trend är ihållig/lönsam? 

 

Utmaningar 

Vilka utmaningar finns för EMV på livsmedelsmarknaden?  
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Bilaga 2. Intervjuguide BAS 
 

 

Motiv 

  

Vilka är de grundläggande motiven för EMV på livsmedelsmarknaden idag? 

 Har motiven för EMV på livsmedelsmarknaden förändrats under de senaste 5 åren? 

  

Strategi 

 

Vilka strategier finns för EMV på livsmedelsmarknaden idag? 

- Hur bör man strategiskt arbeta med ett EMV? 

- Har strategierna förändrats? 

Vilka samarbeten har ni med andra aktörer på livsmedelsmarknaden? 

- Har detta samarbete förändrats? 

Upplever ni en minskning/ökning av någon tjänst vid EMV-projekt? (strategi, innovation, design) 

Förklara gärna möjliga bakomliggande orsaker. 

 

Drivkrafter 

 

Hur påverkas livsmedelsmarknaden av trender och drivkrafter? 

Kan ni urskilja någon trend/drivkraft som påverkat EMV på livsmedelsmarknaden? 

Finns det någon utmärkande trend idag på livsmedelsmarknaden? 

 

 Utmaningar 

  

Vilka utmaningar finns för EMV på livsmedelsmarknaden?  
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Bilaga 3. Intervjuguide Arla 
 

 

Motiv 

  

Vilka är de grundläggande motiven för EMV på livsmedelsmarknaden idag? 

 Har motiven för EMV på livsmedelsmarknaden förändrats under de senaste 5 åren? 

  

Strategi 

  

Vilka strategier finns för EMV på livsmedelsmarknaden idag? 

- Hur bör man arbeta med ett EMV? 

- Har strategierna förändrats? 

Vilka samarbeten har ni med andra aktörer på livsmedelsmarknaden? 

- Har detta samarbete förändrats? 

Hur stor delaktighet har era kunder i produkternas värdekedja? 

- Har det ökat eller minskat? 

 

Drivkrafter 

 

Hur påverkas livsmedelsmarknaden av trender och drivkrafter? 

Kan ni urskilja någon trend/drivkraft som påverkat EMV på livsmedelsmarknaden? 

Finns det någon utmärkande trend idag på livsmedelsmarknaden? 

  

Utmaningar 

Vilka utmaningar finns för EMV på livsmedelsmarknaden?  
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Bilaga 4. Intervjuguide Axfood 
 

 

Motiv 

  

Vilka är de grundläggande motiven för EMV på livsmedelsmarknaden idag? 

Har motiven för EMV på livsmedelsmarknaden förändrats under de senaste 5 åren? 

  

Strategi 

 

Vilka strategier finns för EMV på livsmedelsmarknaden idag? 

- Hur bör man strategiskt arbeta med ett EMV? 

- Har strategierna förändrats? 

Vilka samarbeten har ni med andra aktörer på livsmedelsmarknaden? 

- Har detta samarbete förändrats? 

Utifrån de fyra generationerna, var ligger era EMV idag? 

Hur stor delaktighet har Axfood i produkternas värdekedja?  

- Har det ökat/minskat? 

 

Drivkrafter 

 

Hur påverkas livsmedelsmarknaden av trender och drivkrafter? 

Kan ni urskilja någon trend/drivkraft som påverkat EMV på livsmedelsmarknaden? 

Finns det någon utmärkande trend idag på livsmedelsmarknaden? 

 

Utmaningar 

 

 Vilka utmaningar finns för EMV på livsmedelsmarknaden?  
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Bilaga 5. Intervjuguide Livsmedelsföretagen 
 

 

Motiv 

  

Vilka är de grundläggande motiven för EMV på livsmedelsmarknaden idag? 

Har motiven för EMV inom livsmedelsmarknaden förändrats under de senaste 5 åren? 

 

Strategi 

 

Vilka strategier finns för EMV på livsmedelsmarknaden idag? 

- Hur bör man strategiskt arbeta med ett EMV? 

- Har strategierna förändrats? 

Vilka samarbeten har ni med andra aktörer på livsmedelsmarknaden? 

- Har detta samarbete förändrats? 

Hur ser livsmedelsbranschens delaktighet ut i produkternas värdekedja? 

- Har det ökat/minskat? 

 

Drivkrafter 

 

Hur påverkas livsmedelsmarknaden av trender och drivkrafter? 

Kan ni urskilja någon trend/drivkraft som påverkat EMV på livsmedelsmarknaden? 

Finns det någon utmärkande trend idag på livsmedelsmarknaden? 

 

Utmaningar 

 Vilka utmaningar finns för EMV på livsmedelsmarknaden?  

 

 

 
 


