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Sammanfattning 
 
Ambitionen med denna studie är att med hjälp av branschexperter och konsumenter söka 

faktorer som ska öka vår förståelse för om Egna Märkesvaror (EMV) uppfyller ett behov för 

konsumenterna eller om det är ett hämmande inslag i Svensk dagligvaruhandel. I vår 

undersökning använder vi oss av en deduktiv ansats där vi utgår från redan befintliga teorier 

och ställer dessa emot empirin. För att säkerställa validitet har vi valt att använda metoden 

fallstudie som tillåter stor frihet i insamlingen av data, tolkning och analys. Valet av teori 

utgår ifrån en samverkan mellan varumärkesteorier, relationsmarknadsföringsteorier och 

teorier om EMV, eftersom dessa utgör en betydande roll för denna studie. Empirin är 

insamlad genom fem intervjuer med olika butikschefer på ICA och Coop samt genom en 

konsumentundersökning.  

 

I analysen görs en jämförelse mellan den teoretiska referensramen och den empiriska 

undersökningen. Analysen visar att EMV kategorin Store brands har starka mervärden för 

konsumenten där ett flertal produkter har positionerat sig som det marknadsledande 

varumärket. Dessa mervärden är framförallt det förmånliga priset till en upplevd hög kvalitet. 

Det har dock framkommit att EMV fortfarande har begränsningar då många konsumenter inte 

ser produkterna som originalet.   

 

Vår Slutsats består av faktorer som förklarar att införandet av handelns EMV förefaller vara 

ett bra initiativ till att försöka tillgodose behovet av lägre matpriser i Sverige. Vi kan i de 

butiker vi valt att studera konstatera att detta inte har skett på bekostnad av konsumentens 

valfrihet och att kundens åsikter därför är det primära för detaljisterna. Vi har vidare inte 

funnit något fall där butikerna faktiskt ersatt ett känt leverantörsmärke med EMV för att på så 

sätt få högre marginaler och gynna sig själva. Uppsatsen utmynnar i en diskussion om hur 

långt och till vilken grad EMV skulle kunna växa på den svenska marknaden. 
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Summary  
 
The aim with this study is to search for different aspects and factors that will increase our 

understanding for the use of private labels on the Swedish market for grocery stores. The 

study mainly focus on the customers view on the topic since we want to gain further 

knowledge if the use of private labels is fullfilling a specific need for customers or if its limits 

the customers options to buy other renown brands. We started the studie deductive as we used 

already existing theories and therafter compared them with the emprical studies that we have 

undertaken. In order to reach high validity, we have used a case study method since it allows 

the researcher a large extent of freedom when researching for data. The theories we have used 

in the study includes brand Equity, relationship marketing and private label. The empirical 

data is colleted through interviews with managers working in grocery stores at ICA and Coop 

and through a customer based survey.     

 

Our analysis shows that private labels have been able to build strong values in consumer’s 

minds and many of their products have reached a position as most preferable brand within 

their category of products. The strong values are mainly created through their beneficial 

prices with generally high quality. However, the study also shows that the use of private 

labels still is limited since many customers do not perceive these products as the original, 

which is essential.  

 

The initiative to use private labels on the Swedish grocery market is fulfilling a vast need for 

the customers since it facilitates to bring down the prices on food, simultaneously as the 

consumer’s options for choosing other brands not have decreased. In the study, we have not 

found any examples were supermarkets have chooses to exchange their more renowned 

brands for private labels. The studies final includes a discussion of how much the use of 

private labels can increase on the Swedish market without any affects on the customers.    
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1.0 Inledning 

1.1 Om författarna 
Författarna till denna uppsats studerar båda sista året på Stockholm universitets 

magisterutbildning i företagsekonomi. Henrik Söderlund har sedan tidigare en Bachelor of 

International Business från Flinders University, Adelaide, Australien. Daniel Klinga har 

tidigare studerat vid Uppsala universitet. Han har också tidigare arbetslivserfarenhet från 

SAS. Henrik har tidigare arbetslivserfarenhet från livsmedelsbranschen. Det var genom denna 

i kombination med det stora mediala fokus inom ämnet den senaste tiden som ett intresse för 

denna studie väcktes.  

1.2 Bakgrund 
Dagligvarumarknaden i Sverige har de senaste åren genomgått stora strukturella förändringar. 

En tydlig trend är att den blir allt mer koncentrerad till stora handelskomplex där större 

butikskedjor är etablerade. Dessa trender går att finna både på landsorten och i storstäderna 

(Bergström, 2002). De strukturella förändringarna är till stor del resultatet av en allt 

påtagligare centralisering av dagligvaruhandelns verksamhet, vilket minskar enskilda butikers 

möjlighet att själva påverka sitt sortiment. Men med centrala organisationer uppnås i stället 

ekonomiska skal- och stordriftsfördelar (Ossiansson, 1997). I dag finns det endast tre 

rikstäckande och dominerande block på den svenska dagligvarumarknaden ICA, Coop och 

Axfood. Dessa tre utgör tillsammans närmare 90 procent av försäljningen av livsmedel, där 

ICA är störst med 42 procent (Hellstrand & Leandersson, 2004).  

 

Sveriges Eu-medlemskap har inneburit ökad importkonkurrens för livsmedelsindustrin men 

samtidigt också ökat möjligheten till flera inköpskanaler. Detta har medfört att 

marknadsklimatet har kommit att förändrats. En faktor som redan tydligt påverkat strukturen 

på den svenska dagligvarumarknaden och väntas en fortsatt expansion är den ökade 

etableringen av utländska aktörer med uttalad lågprisprofil. En annan trend är att makten som 

under 1900-talet gått att finna hos leverantörerna nu har förskjutits till detaljisterna. 

Detaljisterna har gått från att vara små handlare till att vara stora lönsamma detaljistkedjor 

(Aperia, 2004). Kenneth Bengtsson VD och koncernchef på ICA säger att de stora 

internationella leverantörerna har sett detaljhandeln som en distributionskanal och att dessa 

har haft kontrollen över varumärken och sortiment. Nu har dessa kanaler börjat att krympa 

(Beck-Friis, 2005).  
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Vidare är det ett allmänt faktum att matpriserna i Sverige är höga. Svenska priser på livsmedel 

och alkoholhaltiga drycker ligger för närvarande 24 procent över de genomsnittliga priserna 

för de 25 EU-medlemsländerna (Hellstrand & Leandersson, 2004). I ett försök att påverka 

detta har de tre största daglivaruaktörerna valt att efterlikna sig metoder som internationellt 

starka konkurrenter bland annat engelska Tesco och franska Carrefour framgångsrikt 

använder sig av. En av dessa metoder är användandet av Egna märkesvaror eller EMV (Beck-

friis, 2005). Genom att pressa priset hos tillverkarna och begränsa antalet mellanhänder kan 

EMV nå kostnadsfördelar gentemot marknadsledande produkter. De kan genom högre 

marginaler ge kunden billigare alternativ till marknadsledarnas produkter utan att kvaliteten 

förbises. Men svenska detaljister nöjer sig i dag inte med att konkurrera endast på prisbasis 

med en allmän association till lägre kvalitet. Flera av de egna märkesvarorna, främst store 

brands kämpar idag för att associeras med hög kvalitet och innehålla både image och starka 

värderingar. På detta sätt har de största svenska detaljisterna kunnat konkurrera mot 

lågpriskedjorna på ett annat sätt än som tidigare var möjligt. Enligt Kenneth Bengtsson täpper 

ICA gapet mot de nya aktörerna, men menar att man inte kan nå exakt så låga priser som 

många hard discounts butiker erbjuder med deras snäva sortiment (Beck-Friis, 2005). Men 

poängterar att EMV tillsammans med lågpriskedjorna bidragit till att matvarupriserna i 

Sverige sjunkit med 1.2 procent under 2004 (Hellstrand & Leandersson, 2004).  

 

Trots att EMV har fått lite av ett genombrott eller pånyttfödande under början av 2000-talet så 

är EMV dock inget nytt fenomen. Den brittiska kedjan Sainsbury`s började med EMV redan 

1869, medan franska Coop registrerade sitt första EMV 1929. Syftet med EMV var en 

försäkring för återförsäljare att inte stå utan varor om leverantörerna skulle misslyckas med 

leveranserna. 1976 skedde med Carrefours inträdande på den franska dagligvarumarknaden en 

förändring. Från att endast ha EMV som en garanti förde nu Carrefour en offensiv strategi 

mot de etablerade varumärkena. Positioneringen löd lika bra som leverantörernas märken men 

billigare (Kapferer, 1997). Sveriges andelar av EMV inom dagligvaruhandeln är idag ca 11 

procent och ökar ständigt (Apéria, 2004). I Sverige har ICA haft EMV sedan 1992, men då 

bestod sortimentet endast av cirka 15 produkter. I dagsläget har man en ambition att EMV 

inom en snar framtid ska utgöra 25 procent av sitt sortiment, vilket även andra aktörer som 

Coop och Axfood strävar efter (Rinkeborn, 2005). 

 

Självklart är inte alla lika positivt inställda till branschens satsning på EMV. Enligt Lundholm 

(2004) dikterar de stora aktörerna villkoren för konsumenterna. Han anser att det handlar om 
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oligopol och att de inblandade kjedorna inte längre lyssnar på konsumenten, utan styr genom 

diktat och på så sätt begränsar valfriheten. Detta synsätt bottnar i bristande respekt och känsla 

för vad konsumenterna efterfrågar hävdar han och tycker att det är skrämmande att 

detaljisterna lyfter fram sina EMV på bekostnad av mångfalden och valfriheten. Johan 

Axenberger EMV- ansvarig på ICA AB hävdar att Lundholm har fel när det gäller hur ICA:s 

EMV påverkar kundnyttan. Han anser att EMV bidrar med större valfrihet, bättre priser, och 

tydligare information (Hellstrand & Leandersson, 2004).   

 

Vidare hävdar ett flertal aktörer att ICA exponerar sina EMV i större utsträckning och mer 

fördelaktigt jämfört med de andra leverantörernas produkter och att det i slutänden resulterar i 

att fler leverantörer skulle slås ut (Hellstrand & Leandersson, 2004). Handeln ökar sin makt 

och pengar flyttar från industrin till handeln och varumärken som byggts upp av industrin är 

plötsligt inte värda någonting säger Livsmedelsarbetarförbundets ordförande Hans-Olof 

Nilsson till tidningen Dagens Industri (Tidningarnas Telegrambyrå, 2005). Vad 

konsumenternas har för åsikter inom ämnet är något oklarare, men Annelie Rinkeborn (2005) 

anser att den eventuella skeptism som kunden kände mot EMV i början inte längre gäller.  

1.3 Begreppsförklaringar 
För att läsaren ska få en klar och tydlig bild över vad de centrala termer och förkortningar som 

används i uppsatsen betyder, har vi valt att definiera följande begrepp: 

 

EMV: Med Egna märkesvaror avses i uppsatsen en produkt framtagen av och för en detaljist 

som endast säljs i butiker kontrollerade av detaljisten.  

 

Detaljist: Här syftar vi i uppsatsen på en av de två största aktörerna på den svenska 

dagligvarumarknaden, ICA eller Coop.  

 

Leverantörsvarumärken: Med leverantörsvarumärken avses i uppsatsen en produkt 

framtagen och marknadsförd av en extern leverantör. Leverantören producerar och 

marknadsför produkten som säljs i den Svenska dagligvaruhandeln av en detaljist. Ordet 

nationella varumärken förekommer också i uppsatsen och med dessa menar vi då 

leverantörsvarumärken. 
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Store Brands: Varumärket är detsamma som detaljistens namn. Detaljisten tar direkt ansvar 

för kvaliteten mot kunden med sitt rykte som insats. 

  

Leverantör: Är en återförsäljare av varor, i denna uppsats är det lika med detaljisten.  

 

Hard discounts: Livsmedelsbutiker med uttalat lågpriskoncept.  

1.4 ICA samt Coop:s EMV profiler 

1.4.1 ICA  
ICA koncernen är ett av de ledande detaljhandelsföretagen i Sverige med drygt 2 600 egna 

och anslutna butiker i Skandinavien och Baltikum. Under ICA:s EMV ingår förutom ICA 

Handlarnas också miljömärket Skona, lågprismärket Euroshopper, Novaline, Deco design och 

Mywear. 

 

Euroshopper: Detta lågprissortiment är resultatet av ett samarbete mellan elva europeiska 

företag i tio länder, däribland ICA. Design och recept på produkterna är gemensam, medan 

varuval och kvalitet är lokalt anpassade. Företagen i varje land avgör själva vilka produkter 

som ska lanseras. 

 

Skona: Är ICA:s miljövarumärke för tvätt- och diskmedel, papper, rengöringsmedel och 

städprodukter. Samtliga produkter är framtagna för att minska miljöpåverkan, hålla hög 

kvalitet och uppfylla kriterierna för miljömärkning (bra miljöval eller svanen). Ett mindre 

antal produkter i Skona-sortimentet saknar kriterier och dessa produkter miljömärks inte. En 

del av produkterna är även märkta med Astma- och Allergiförbundets Svala, vilket innebär 

minskad risk för överkänslighet när man använder dem. 

 

Novaline: ICA:s varumärke för glödlampor, batterier och smältproppar som marknadsförs 

som ett prisvärt hushållsteknik alternativ. ICA:s producenter följer högt uppsatta krav på 

miljöanpassad och kvalitetssäkrad tillverkning (www.ica.se). 
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1.4.2 Coop 
I Sverige driver Coop kedjorna Coop Extra, Coop Forum, Coop Konsum och Coop med 1080 

butiker i norden. Coop:s EMV består av: 

 

Änglamark: Detta märke har funnits sedan 1991 och är det mest kända svenska 

miljövarumärket. Änglamark skapades för att Coops medlemmar ställde kravet att de skulle 

kunna köpa miljöanpassade och ekologiska produkter. Änglamarks breda sortiment sträcker 

sig från ekologiska livsmedel och hundmat till tvål och toalettpapper. Alla livsmedel är 

KRAV-märkta. Änglamarks hygien- och kemtekniska produkter är miljömärkta med Svanen 

eller Falken. På Coop Forum finns även Änglamarks KRAV- och Svanenmärkta lakan och 

handdukar av hög kvalitet. 

 

Coop: Varumärket Coop är deras kvalitetsstämpel och det nya nordiska varumärke för 

produkter med lika hög kvalitet som ledande varumärken men till ett lägre pris. Sortimentet 

sträcker sig från flingor och tvättmedel till tacoprodukter och blöjor. Inom Coop lanserar man 

ständigt nya produkter. I takt med att Coop nu introducerats ersätter de motsvarande 

produkter från Signum.  

 

X-tra: Det man handlar mest skall kosta minst. Detta är tanken bakom X-tra sortimentet. X-

tra är även ett nordiskt varumärke vilket ytterligare ökar möjligheterna för konsumenten att 

kunna handla mycket av många basvaror till ett riktigt lågt pris. Bra exempel på produkter ur 

det växande X-tra sortimentet är ris, pasta, tvättmedel och duschcreme. I takt med att X-tra 

introduceras ersätter de motsvarande produkter från Blåvitt. 

 

Signum: Signum lanserades 1995 och har sedan starten vuxit till cirka 500 produkter. Nu 

introduceras ett nytt nordiskt varumärke, Coop, som även det erbjuder produkter med lika hög 

kvalitet som ledande varumärken, men till ett lägre pris. I takt med att Coop introduceras 

kommer motsvarande produkter från Signum att ersättas. 

 

Blåvitt: Blåvitt lanserades 1979. Idén var ursprungligen ett varumärkeslöst sortiment av 

basvaror där riset hette Ris och limpan hette Limpa skulle och skulle säljas utan extrapriser. 

Det blev en omedelbar succé som effektivt pressade priserna på dagligvaror. Blåvitt ersätts nu 
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successivt av Coops nya nordiska lågprisvarumärke X-tra som tack vare gemensamma 

nordiska inköp kan erbjudas till lägre priser (www.Coop.se). 

1.5 Problemdiskussion 
Satsningen på EMV är nu påtaglig på den svenska dagligvarumarknaden. Centralt har ICA 

och Coop en ambition om att EMV inom en snar framtid ska utgöra cirka 25 procent av 

sortimentet vilket är en rejäl skillnad från nuvarande genomsnittliga 12 procent. Vår 

uppfattning av EMV är att det är ett fördelaktigt instrument för detaljisterna att höja sina 

marginaler och öka sin makt, men sker detta i slutändan på bekostnad av konsumenternas 

valfrihet i butikerna? Vi fria handlare i samverkan har valt att inte införa EMV i sitt sortiment 

på grund av att de anser att valfriheten förbises och menar på så sätt att de lyssnar på vad 

konsumenterna efterfrågar. Vad vi vill undersöka är om ICA och Coop genom sitt 

användande av EMV verkligen ställer kunden i centrum och skapar en tydlig win-win 

situation mellan kund och detaljist? Detta anser vi vara ett intressant fenomen eftersom det i 

andra Europeiska länder har visat sig möjligt för stora butikskedjor inom livsmedelsbranschen 

att erbjuda ett sortiment bestående endast av EMV.   

1.6 Syfte 
Syftet med studien är att med hjälp av branschexperter och konsumenter söka faktorer som 

skall hjälpa oss att få en ökad förståelse för om användandet av EMV är hämmande för 

konsumenten eller om det uppfyller ett tydligt behov. Med hjälp av funna faktorer är vår 

förhoppning att kunna dra slutsatser om man genom användandet av EMV inom ICA och 

Coop ställer kunden i centrum?   

1.7 Avgränsningar 
Vi avgränsar oss i denna studie genom att endast belysa den svenska marknaden för 

livsmedel, där vi specifikt avgränsar oss till stockholmsregionen och tre ICA samt två Coop 

butiker som använder sig av EMV i sitt sortiment. Vi är medvetna om att Willys, Coop samt 

ICA är de största användarna på detta område, men på grund av tidsskäl har vi valt att endast 

studera ICA och Coop. Detta förefaller naturligt för oss eftersom dessa två aktörer utgör en 

majoritet av konsumenternas tankar kring top of mind- varumärken i branschen.  
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2.0 Metod  

2.1 Vetenskapssyn 
I denna studie har vi antagit en deduktivt ansats vilket innebär att vi utgått från redan 

befintliga teorier, begrepp och modeller och sedan ställt dom mot empirin. Vårt mål med 

studien är inte att försöka skapa våra egna modeller. Teori och empiri använder vi istället när 

vi tolkar forskningsproblemet. Anledningen till att vi väljer en tolkande vetenskapssyn är att 

förförståelse och förståelse har centrala betydelser i denna studie. Vi anser därför att en 

tolkande vetenskapssyn är särskillt passande i vår strävan efter en ökad förståelse för 

användandet av EMV i livsmedelsbranschen. Intresset för studien ligger enligt oss i 

tolkningen av det empiriska materialet snarare än hur det framkommer. Vår bedömning är 

alltså att tolkningen i detta fall är överordnad precisionen för att uppnå hög validitet. Studien 

baseras på primärdata hämtade från empiriska undersökningar gjorda på konsumenter och 

butikschefer samt sekundärdata från böcker, artiklar och Internet.  

2.2 Undersökningsmetod 
Då vi i studien använder oss av en tolkande vetenskapssyn förefaller det också naturligt att 

studien har en kvalitativ fokus. Vi anser därför att metoden fallstudie är lämpad för denna 

undersökning. Fördelen med en fallstudie är att metoden tillåter stor frihet i valet av 

datainsamling och analysteknik för att säkerställa validitet (Gustavsson, 2004). 

Konsumentundersökningen genomfördes eftersom vi ville se vilken syn konsumenterna har 

på EMV, vilket även utgör grunden i vår problemdisskusion. Vi är medvetna om att 

nackdelen med metoden är att den är mindre precis än en statistisk studie.  

Målet med fallstudien är att besvara frågeställningen om ICA och Coop ställer kunden i 

centrum genom sitt användande av EMV. Våra slutsatser är baserade på analys och tolkning 

av konsumentundersökningar, intervjuer och artiklar. Studien har skett genom en kombination 

av öppna enkätfrågor och fem intervjuer för att samla data och åsikter på området.  

2.2.1 Datainsamling 
Den första delen av data som vi har använt oss av i den teoretiska referensramen är så kallad 

sekundärdata. Denna har främst hämtats från Stockholms Universitets bibliotek och har till 

viss del utgjorts av böcker publicerade av forskarexperter från företagsekonomiska 

institutionen som till exempel Evert Gummesson. Den andra delen, primärdata är insamlad 

genom fem djupintervjuer samt en konsumentundersökning i förhoppning om att få en 

tydligare bild av undersökningsproblemet. Vi valde att göra de personliga intervjuerna på 
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butikschefer i tre ICA butiker och två Coop butiker. Valet av ICA och Coop gjordes med 

hänsyn till vilka vi ansåg vara de största aktörerna i dagligvaruhandeln samt vilka vi också 

tror har en hög frekvens i konsumenters ”top of mind” inom branschen. Vi ansåg även att 

butikchefernas kunskaper om EMV samt närheten till konsumenterna skulle ge oss viktig 

information som ICA:s ledning eventuellt saknade. Bland annat ansåg vi att dessa personer 

besitter mer kunskaper om användandet av EMV samtidigt som man har en nära relation till 

kunden och på så vis borde ha vissa synpunkter på konsumenternas beteende och attityder till 

EMV. Någon noggrannare demografisk indelning av butikerna har inte genomförts då vi inte 

ansett detta vara av betydande karaktär för svaren i vår undersökning. 

 

Under intervjuerna har vi utgått från redan nedskrivna frågor men vi har också haft utrymme 

för att utveckla dessa om något intressant dykt upp under intervjuerna. Vi har då tagit hänsyn 

till vad (Holme & Solvang, 1997) anser vara fördelarna med personliga intervjuer nämligen 

främst den flexibilitet som kan uppnås vid intervjuerna då frågorna kan varieras för olika 

aktörer samt att följdfrågor som anses lämpliga vid det specifika tillfället kan ställas, vilket på 

så sätt ökar chanserna för att viktig information fångas upp.  

 

Vår konsumentundersökning kan enligt (Lekvall & Wahlbin, 1993) liknas ett 

bekvämlighetsurval som innebär att man som intervjuare placerar sig på någon plats där 

många människor passerar och på plats väljer ut individer som ska ingå i urvalet. Eftersom vi 

i vår undersökning ville få reda på konsumenternas inställning till EMV och dess betydelse 

för kundens relation till butiken ansåg vi att placeringen utanför butikerna skulle ge oss 

värdefull information för denna uppsats. Konsumentundersökningen genomfördes genom att 

respondenterna tillhandahölls enkäter bestående av fyra frågor av öppen karaktär som 

behandlade ämnet EMV.  

2.2.2 Tillvägagångssätt 
Under de fem intervjuerna som genomfördes var vi båda närvarande och delade på arbetet 

med att driva intervjun framåt samt att försäkra oss om att alla områden i intervjuguiden 

behandlades. Intervjuerna varade mellan 30 och 45 minuter och ägde rum på respektive 

dagligvarubutik. Det insamlade materialet bearbetades direkt efter intervjuerna genom 

renskrivning och därefter utskrift. Intervjuunderlaget tillhandahölls inte företagens aktörer i 

förväg eftersom vi ville ha spontana svar samt att frågorna var av sådan karaktär att aktören 

kunde svara på frågorna utan att behöva någon längre tid på sig för att införskaffa sig kunskap 
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om svaret. Intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser då oftast i någon form 

av kontor. Respondenterna har då enligt vår uppfattning verkat komfortabla i 

intervjusituationen 

 

Konsumentundersökningen genomfördes vid två tillfällen. Den första underökningen gjordes 

utanför ICA Globen den 22 november 2005 och den andra undersökningen utanför Coop 

Bergshamra den 24 november 2005. Efter att sammanlagt 30 personer svarat på våra enkäter, 

med uppdelningen 15 personer på vardera intervjuplats ansåg vi att den information som 

tillhandahölls oss var tillräcklig. Svaren var genomgående av liknade karaktär och skapade för 

oss då en viss mättnad. Vi ansåg därmed att ytterliggare insamlad data inte skulle tillföra 

studien något nytt. Då undersökningen genomfördes stod vi med respondenterna för att på så 

sätt undvika att fel skulle uppstå när enkäten skulles besvaras.  

2.3 Undersökningskvalitet 

2.3.1 Generaliserbarhet 
I fråga om generaliserbarhet hos fallstudier råder oenighet bland forskare, men de flesta  

tycks vara av åsikten att försiktighet skall iakttas då generaliseringar görs. Om urvalet är stort 

är det lättare att dra generella och icke studiespecifika slutsatser (Gustavsson, 2004). Då vi på 

grund av studiens begränsade omfattning endast valt att inkludera representanter från tre ICA 

samt två Coop butiker samt att respondenterna i konsumentundersökningen endast var 30 till 

antalet, begränsar det självklart studiens generaliserbarhet. Vi anser dock bland annat med 

tanke på den mättnad vi uppnådde under studiens genomförande att det är möjligt att de 

resultat som uppnås i denna studie är giltiga för fler ICA och Coop butiker med liknande 

karaktär som de butiker vi använder oss av i denna studie. 

2.3.2 Reliabilitet 
Vår egna subjektiva förförståelse som forskare präglar naturligtvis vårt närmande av 

undersökningsobjektet. Enligt (Holme & Solvang, 1997) betraktas förförståelsen som en  

given utgångspunkt för det egna forskningsarbetet, vilket medför att forskningen aldrig 

kan betraktas som helt objektiv. Vi anser att det har underlättat arbetet att vara två forskare i 

denna studie, då vi hela tiden har diskuterat olika företeelser och försökt komma fram till en 

lämplig gemensam tolkning av dessa. Detta menar vi har lett till att vi har fått en ökad 

förståelse för andra synsätt än endast vårt personliga och på så sätt bidragit till att våra 

tolkningar beaktar fler än ett perspektiv. Om studien skulle genomföras av andra forskare 
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skulle dessa naturligtvis ha en annan förförståelse vilken med all sannolikhet skulle påverka 

studiens resultat. Gummesson (1995) anser att det vid studier av komplexa fenomen oftast 

inte är möjligt att nå en hög reliabilitet. Vad vi anser kan begränsa reliabiliteten i denna studie 

är att vårt slupmässiga val av deltagare i konsumentundersökningen är svår att upprepa med 

en liknade sammansättning av respondenter. Däremot tror vi att interjuver med ett annat urval 

av butikschefer inom den region vi valt att undersöka skulle komma fram till ungefär samma 

resultat. Vi inser därför begränsingarna med att genomföra denna studie igen med exakt 

samma resultat men vi anser det vara klart genomförbart. 

2.3.4 Validitet  
Under utformningen av frågorna i intervjuguiden kontrollerades hela tiden att frågorna låg i 

linje med uppsatsens syfte och referensram, detta har gjort att validiteten förstärkts. Vid 

intervjun ställde vi dessutom följdfrågor för att ge oss en tydligare bild av det undersökta 

området. För att ytterligare öka validiteten har bara de aktörer som besitter den kunskap och 

kompetens om ämnesområdet intervjuats. Vi har intervjuat personer som arbetar nära det 

undersökta området. Innan vi genomförde konsumentundersökningarna lät vi fem testpersoner 

svara på frågorna i frågeformuläret för att på så sätt undvika att missförstånd skulle kunna 

uppstå på grund av att frågorna var otydliga eller svårförståeliga. Vi anser därför att 

validiteten i denna studie är god. 
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3.0 Teori 

3.1 Val av teori 
Valet av teori utgår ifrån en samverkan mellan varumärkesteorier samt 

relationsmarknadsföringsteorier eftersom de båda utgör en betydande roll för denna studie. 

Teorin inleds med en övergripande diskussion om varumärken, fortsätter sedan med Brand 

Equity för att slutligen behandla teorin om de Egna märkesvarorna (EMV). Eftersom vi vill 

skapa oss en uppfattning om kundernas samt vissa utvalda butikschefers attityder till starka 

leverantörsvarumärken och handelns EMV har vi valt att använda oss av Aakers ramverk för 

Brand Equity samt moderna EMV-teorier. Dessa kommer också hjälpa oss att tolka vilka 

mervärden EMV har i kundens medvetande. Relationsmarknadsföringsteorierna behandlar i 

detta fall den klassiska relationen, den mellan detaljist och konsument. Med hjälp av dessa 

ämnar vi att tolka hur användandet av EMV påverkar dessa relationer i form av bland annat 

lojalitet, dialog, och lyhördhet.  Slutligen ska vi försöka svara på frågan om kunden genom 

användandet av EMV tydligt står i centrum som enligt många är grunden i 

relationsmarknadsföringen.    

3.2 Introduktion varumärken 
”A brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to 

identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from 

those of the competition” (Keller, s. 3). 

 

Enligt Phillip Kotler är en produkt något som kan erbjudas en marknad för att tillfredsställa ett 

behov eller en önskan. En produkt kan således vara en fysisk vara, tjänst, återförsäljare, 

person, organisation, plats eller idé (Keller, 2003). Kotler påpekar att i takt med att 

produktionen förbättras förflyttas konkurrensen mot vad som utmärker en specifik produkt 

gentemot en annan. Harvards Ted Levitt menar likaledes att konkurrensen består i hur 

fabrikens ”output” berikas genom paketering, tjänster och marknadsföring. Keller hävdar att 

varumärket utgörs av de dimensioner som särskiljer produkten från andra produkter 

utvecklade att fylla samma behov (ibid). Detta om produkt kontra varumärke.  

 

Citatet i avsnittets inledning är American Marketing Associations definition av begreppet 

varumärke. Enligt dem är varumärkets huvuduppgift att förmedla en identitet till köparen. En 

identitet som särskiljer produkten från konkurrentens produkter. Många anser också att 
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termen varumärke förknippas med någon form av anseende eller renommé på en viss 

marknad. Starka varumärken bygger ofta på fysiska, funktionella eller emotionella fördelar 

(ibid). Styrkan hos ett varumärke återfinns i köparens medvetande. Keller uttrycker det som 

att ”kläder kan tyckas få bättre passform, en bil upplevs få en mjukare gång, väntetiden i en 

viss bank upplevs som kortare och så vidare, allt beroende på varumärken” (ibid, s. 61). 

 

På ett affärsstrategiskt plan kan man säga att varumärket skapar två typer av barriärer, en 

inträdesbarriär och en utträdesbarriär. Ett starkt varumärke ger en ”psykologisk skalfördel”, 

varumärket fungerar som en inträdesbarriär som skrämmer bort aggressiva konkurrenter 

genom etablerad lojalitet och tillit på marknaden. För en kund som regelbundet handlar ett 

visst varumärke kan det också fungera som en utträdesbarriär, då ett nytt varumärke tvingar 

kunden att frångå något tryggt där hon vet vad hon får för pengarna (Uggla, 2003). 

3.3 Brand Equity 
”More specifically, what distinguishes a brand from its unbranded commodity counterpart 

and gives it equity is the sum of total consumers’ perceptions and feelings about the product’s 

attributes and how they perform, about the brand name and what it stands for, and about the 

company associated with the brand” (Keller, 2003, s 4). 

 

”A brand is said to have positive customer-based brand equity when customers react more 

favourably to a product and the way it is marketed when the brand is identified than it is not” 

(Keller: 2003, s. 60). 

 

Brand Equity består av tre element: 1) differentiering 2) varumärkeskunskap och 3) köparens 

reaktion på marknadsföring. Brand Equity grundar sig i vilken reaktion ett varumärke får 

jämte ett annat. Om reaktionen är densamma, handlar det om en råvara eller en generisk 

produkt. Skillnader i reaktionen beror på vilka tidigare erfarenheter köparen har av 

varumärket, det vill säga den samlade kunskap hon fått över tiden. Köparens preferenser och 

beteende vad gäller varumärken är en reaktion på dess marknadsföring (Keller,  2003).  

 

David Aaker är en framstående varumärkesforskare som utvecklat ett ramverk för Brand 

Equity. Ramverket utgår från 5 kategorier av möjligheter och skyldigheter förknippade med 

ett varumärke vars namn och design antingen tillför eller subtraherar värde till en viss 
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produkt. De fem kategorierna i Aakers modell är märkeslojalitet, märkeskännedom, upplevd 

kvalitet, varumärkesassociationer och övriga varumärkestillgångar.   
 

 Figur 3.1:  Aakers Brand Equity Framework (Keller,  2003). 

 

3.3.1 Märkeslojalitet 
Betydelsen av märkeslojalitet är central inom Brand Equity, vilket förklarar varför övriga 

kategorier i Aakers modell även påverkar märkeslojaliteten. Många undersökningar tyder på 

att en mindre andel kunder står för en klar majoritet av försäljningen. Hög lojalitet tillåter 

sänkta marknadsföringskostnader samtidigt som det ökar motståndskraften till konkurrenter. 

Märkeslojaliteten får därmed en avgörande betydelse för marknadsandel och lönsamhet 

(Keller, 2003).    

 

Det är viktigt att uppmärksamma att det rör sig om just varumärkeslojalitet. En konsument 

kan vara lojal mot läsk i största allmänhet, men likgiltig inför valet mellan Cola Cola och 

Pepsi Cola. En kund med denna profil genererar inget markant livstidsvärde baserat på 

betydande lojalitet. Det är naturligtvis mer värdefullt för företaget att ha en kund som ständigt 

återkommer till deras produkt (Uggla, 2003). Ett exempel på detta är Diet Coke, där en 

tredjedel av kunderna står för inte mindre än 84 procent av den årliga försäljningen (Apéria, 

2004). 
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Processen som skapar varumärkeslojalitet initieras genom att produkten uppmärksammas och 

väcker konsumentens intresse. Om förväntningarna uppfylls på produkten som kvalitet, 

funktion och prestanda så ökar chansen att produkten kommer att köpas igen. Om kvaliteten 

hålls på en jämn och hög nivå så kommer produkttillfredsställelsen att upprepas och 

förtroendet för produkten att öka. Är erfarenheterna som konsumenten får utav produkten 

positiva så har den första förbindelsen skapats, d v s relationen mellan målgrupp och 

produkten. (Keller, 2003). 

3.3.2 Märkeskännedom 
Kännedom är essentiellt vid varumärkesbyggande. Inledningsvis är det viktigt att marknaden 

får kunskap om produkten. Varumärkeskännedom blir sedan ofta en förutsättning för att 

konsumenten skall överväga produkten. Ett känt varumärke upplevs ofta som en garant vid 

köp av en ny produkt. Undersökningar genomförda av AC Nielsen pekar på ett starkt 

samband mellan kännedom och initialköp (Apéria, 2004). Det finns fyra nivåer av kännedom 

relaterat till varumärken:  
 

Figur 3.2: Olika nivåer av varumärkeskännedom (Apéria,  2003).                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aaker beskriver varumärkeskännedom som ett ankare, till vilket man med fördel kan knyta 

varumärkesassociationer. Hur associationerna förstås och tolkas beror på graden av kännedom 

på marknaden (Apéria, 2003). 

’Top of mind’ –det första varumärket som konsumenten kan nämna i en specifik 
produktkategori.  
 
’Brand recall’ –ett varumärke som konsumenten kan nämna i en specifik 
produktkategori, dock inte det första varumärket.  
 
’Brand recognition’ –ett varumärke med tillhörande produktkategori som 
konsumenten känner igen, men som inte finns i dennes omedelbara minne. 
 
’Unawareness of brand’ –ett för konsumenten okänt varumärke. 
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3.3.3 Upplevd kvalitet 
Detta är enligt Aaker den enda märkesassociationen som bevisligen påverkar vinsten och är 

normalt den viktigaste aspekten för att uppnå märkeslojalitet och lönsamhet. Detta har att göra 

med att upplevd kvalitet ofta anses vara ett skäl till köp (”reason-to-buy”). Hög kvalitet skapar 

även förutsättningar för en unik marknadspositionering och prisdifferentiering. Motsatsen, det 

vill säga att kunderna upplever produktkvaliteten som låg kan i många fall visa sig vara ett 

oövervinnligt problem. Mervärdet är graden av kundtillfredställelse baserat på vad kunden 

upplever att hon får jämfört med en generisk produkt (Keller, 2003).  

3.3.4 Varumärkesassociationer 
Ett varumärkes associationer är starkt förknippade med företagets och varumärkets image. 

Det handlar framförallt om att skapa positiva attityder och känslor kring varumärket. Dessa 

kan vara rationella, emotionella eller symboliska. Syftet är liksom i föregående kategori att 

skapa skäl för köp och att differentiera sin produkt gentemot konkurrenternas. Det finns ett 

tydligt samband mellan associationer, image, upplevd kvalitet och mervärde. En positiv image 

skapas genom starka, attraktiva och unika varumärkesassociationer i köparnas medvetande 

(Keller, 2003).  

3.3.5 Övriga varumärkestillgångar    
Denna kategori behandlar tillgångar och strategiska fördelar med ursprung i juridiska 

rättigheter, exempelvis patent och registrerade varumärken. Denna kategori är således mindre 

betydelsefull utifrån ett varumärkesperspektiv. Om varumärket inte betyder något för kunden, 

betyder det inte heller något för säljaren. Light uttrycker det på följande sätt: ”A trademark 

identifies a product, a service, a corporation. A brand identifies a promise. It is more than a 

trademark. It is a trustmark of enormous value” (Uggla, 2003, s 29). Vad Light menar är att 

det registrerade varumärket (trademark) i sig inte är mycket värt. Det måste kopplas till ett 

löfte från företaget till kunderna. Om det finns ett löfte som kunderna kan lita på och som 

håller över tiden, då finns det förmodligen också goda förutsättningar att bygga varumärken 

och därmed skapa och upprätthålla viktiga värden (ibid). 
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3.4 EMV 
Egna märkesvaror (även EMV eller private label) är produkter som detaljhandeln 

marknadsför under egna varumärken. Egna märkesvaror är ett populärt sätt för 

dagligvaruhandeln att bygga upp kundlojalitet och få högre marginaler. Huvudsyftet med 

egna märkesvaror är att kunna erbjuda kunden fler valmöjligheter i butikshyllan, samtidigt 

som kundens önskemål om ett fullvärdigt alternativ ur kvalitetssynpunkt till rimliga priser 

tillgodoses. Utvecklingen av EMV har varit mer framgångsrik inom somliga marknader än 

andra eftersom det har varit lättare för EMV att positionera sig på vissa specifika marknader. 

Den marknad där EMV har lyckats bäst är dagligvarumarknaden. Detta eftersom det är lättare 

för konsumenterna att värdera märket när de smakar på produkten och därmed enkelt kan 

bedöma kvaliteten och därav avgöra om man gillar produkten eller ej. En annan orsak till att 

EMV lyckats så bra på dagligvarumarknaden är att riskerna är mindre om man inte skulle vara 

nöjd eftersom det är en relativt billig och frekvent produkt vi pratar om (Håkansson, 2002). 

3.4.1 Olika typer av EMV 
 Store brands: Är ett varumärke som detaljisten äger och styr. Namnet på varumärket 

är detsamma som detaljistens namn. Detaljisten tar direkt ansvar för kvaliteten mot 

kunden genom sitt rykte som insats. 

 

 Non-store brands: Är ett varumärke som detaljisten inte tillverkar, styr eller äger. Av 

konsumenten uppfattas det som ett vanligt varumärke. 

 

 Generics: Är en beteckning för billiga och grundläggande produkter som säljs 

märkeslöst till exempel tandkräm. (Hellstrand& Leandersson, 2004). 

3.4.2 EMV strategier   
New and improved strategi: Detta innebär att man som detaljist väljer att differentiera sina 

EMV från leverantörens varumärke och erbjuder konsumenterna mervärde för pengarna. Om 

man får samma kvalitet för mindre pengar blir värdet större för konsumenten (Verhoef, 2000). 

 

More for the money: Är en strategi som ger konsumenten mer för pengarna genom att 

företaget adderar extra värde till produkten. Detta kan ske genom förändrad förpackning och 

göra reklam för varumärket. ”Reduce the price gap” innebär att man minskar prisskillnaden 

mellan nationella varumärken och det egna varumärket, så att priset nästan är det samma för 
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båda produkterna. Detta kan dock vara förknippat med vissa risker, då det kan få en negativ 

effekt på varumärket i och med att kvaliteten upplevs som sämre (ibid). 

 

Me too: Denna strategi går ut på att likvärdiga varor erbjuds nationella varumärken, d.v.s. 

både pris och kvalitet är likvärdiga med egna varumärket. Denna strategi används för att 

förhindra att EMV växer på marknaden. Svårigheten ligger i att få hyllplatser i butiken för 

dessa varor samt att de kan ha en negativ effekt på varumärket. Kan även skada relationen 

mellan detaljisten och företaget bakom det nationella varumärket (ibid). 

 

 

Enligt Håkansson (2002) måste EMV precis som andra varumärken på marknaden kämpa för 

konsumenternas acceptans och lojalitet. Genom att bygga upp och behålla konsumenters 

positiva associationer till EMV måste ett antal frågor ställas innan man lanserar produkterna. 

Dessa frågor är bland annat om man kan skapa en acceptans bland konsumenterna samt om 

det finnas en fördelaktig marknad för att lansera ett eget varumärke. 

 

För att förstå den strategiska planen med EMV måste man enligt Håkansson förstå fördelarna 

med EMV.  

3.4.3 Fördelar med EMV för detaljisten: 
 Större frihet och flexibilitet när det gäller prissättning samt hyllplacering. Detaljisten 

kan garantera EMV bra hyllplacering i butiken.  

 Större kontroll över produkter, egenskaper och kvalitet. Kontrollen ligger vidare i att 

man snabbt kan svara på förändringar i utbud och efterfrågan.  

 Större marginaler vilket ger högre vinst. Detta p.g.a. att man ges större makt gentemot 

producenterna då förhandlingsmakten ökar.  

 Man slipper betala för distributörens marknadsföringskostnader. Vidare gör ett 

inarbetat namn att detaljisten kan reducera sina egna marknadsföringskostnader för de 

egna produkterna. 

  Man kan tillgodose sortiment som inte finns tillgängligt av andra tillverkare, vilket 

ökar konsumentens valmöjligheter. Detta medför även att man kan bygga en lojalitet 

till detaljisten eftersom de positiva associationerna till kedjan ökar (Håkansson, 2002). 
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3.4.4 Fördelar med EMV för konsumenten: 
 Utbud och variation: EMV ger fler valmöjligheter för konsumenten. Det bidrar till att 

sortimentet breddas och ökar i variation. Till exempel säger ICA att om de inte kan 

tillverka något som är minst lika bra kvalitetsmässigt som konkurrenterna avstår man 

att producera produkten eftersom kundnyttan med produkten i så fall uteblir. Vidare 

har EMV bidragit till att utveckla de ekologiska produkterna. Detta ökar kundnyttan 

för konsumenter som vill köpa ekologiska produkter ( Hellstrand & Leandersson, 

2004). 

 

 Pris och kvalitet: Apéria (2004) menar på att det finns fyra olika grader av 

kvalitetsbedömning som kunderna använder sig av efter det att de har prövat 

produkten och ställt det i relation till sina förväntningar. Bättre kvalitet, godkänd, 

godkänd med marginal och kvalitet över förväntan. Genom EMV erbjuder man 

konsumenterna produkter som är prisvärda till bra kvalitet. D.v.s. de ger samma 

kvalitet som likartade produkter på marknaden och relationen mellan pris och kvalitet 

med EMV produkter bidrar till mervärde för konsumenterna. Vidare gynnas 

konsumenten av EMV, genom att de inte behöver betala extra för själva varumärket.  

 

 Märkning och information: Enligt Johan Axenbjer (EMV- ansvarig på ICA) är ICA:s 

EMV tydligt märkta med information om ursprungsland, samt tydlig information om 

vad produkten innehåller (Hellstrand & Leandersson, 2004). 

4.0 Relationsmarknadsföringens framväxt  
Relationsmarknadsföingens roll var betydande redan under 1950-talet då kunden och säljaren 

hade en tydlig relation till varandra i bland annat lanthandeln. Under 70-talet ändrades 

handeln i och med massmarknadföringens intåg. Det blev nu allt vanligare att bära synliga 

varumärken. Företagen kunde med hjälp av dessa skapa starka relationer till sina kunder och 

på så sätt förbättra kundrelationerna. Fram till 80-talet handlade företagets marknadsföring 

främst om ”de 4 p: Na” och det var produktegenskaper man kommunicerade med. 

Marknadsföringens uppgift var då främst att skapa transaktioner. Under 80-talet blev 

begreppet tjänstemarknadsföring allt vanligare och nu handlade det främst om kompetens, 

resurser och behov snarare än produkten i sig. Samtidigt utvecklades marknadsföringen från 

transaktioner till relationer. Kundvård blev kundutveckling eftersom det nu var väsentligt att 

utveckla något tillsammans med kunden som var tillfredställande för båda parter. Först på 90-
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talet blev det nödvändigt att satsa på kunder som man redan hade. Kundvård och 

kundutveckling döptes nu till relationsmarknadsföring (Eriksson & Åkerman, 1999).  

4.1 Definition och översikt  
”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 

centrum” (Gummesson, 1995 s. 16). 

 

Grönroos definition lyder ”marknadsföring som skapar, upprätthåller och förstärker 

vinstgivande relationer till kunder och andra intressenter så att målen för alla inblandade 

kan nås eller uppfyllas” (Apéria, 2004). Detta är gjort genom gemensamma utbyten samt 

löften. Själv anser Apéria (2004) att målet med relationsmarknadsföring är att nå varaktiga 

vinster genom att intensifiera nuvarande kundrelationer, skapa ökad kundlojalitet samt att nå 

en låg omsättning av förlorade kunder.  

 

Enligt Gummesson (1995) utgör marknadsrelationerna grunden för marknadsföringen. De tre 

första relationerna (R1-R3) betecknas som de klassiska marknadsrelationerna. En av de mest 

klassiska marknadsrelationerna, vilken Gummesson (1995)  kallar R1, är den mellan 

leverantör och kund. Denna är också marknadsföringens moderrelation. Enligt Gummesson är 

alla på företaget med och påverkar relationerna till kunderna, oberoende av uppgift och 

specialitet. Med detta menar Gummesson att begreppet marknadsorienterad management blir 

mer relevant. Kundens behov bildar grunden för all marknadsföring. Om man förstår behoven 

och erbjuder varor och tjänster som tillfredställer dessa, blir företaget lönsamt. Företaget har 

då lyckats med sin marknadsorientering och ställer kunden i centrum, vilket är grundstenen i 

relationsmarknadsföring (Gummesson, 1995). För att kunna klara oss som företagare måste vi 

lära oss att lyssna på kundens behov, att kunna ”ta kundråd” som den irländske 

livsmedelshandlaren Feargal Quinn utrycker det, ”Krokodilernas tid med en stor käft men 

med knappt inga öron, är förbi. Elefanternas tidevarv är här, två härligt stora öron och en 

mindre mun” (Eriksson & Åkerman, 1999 s. 28).  

 

Relationsmarknadsföringen bygger på några grundteser där de viktigaste är (Ibid):  

 

 Lyhördhet och samarbete 

Det gäller att vara lyhörd och lyssna på kunden för att nå ökad kunskap. Detta görs enklast 

genom att ställa frågor till kunderna. Frågorna kan vara enkla som till exempel vad, hur och 
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varför? Svaren kanske inte alltid blir vad du förväntat dig. Dock ger de alltid ett underlag till 

förbättringsåtgärder för att främja ett ännu bättre samarbete. 

 

 Engagemang och dialog 

För en dialog där mottagaren känner att du engagerar dig. Se över ditt företag och fråga dig 

om det vi gör är rätt för kunden det vill säga det han/hon önskar sig. Sträva efter den åtråvärda 

”win-win” situationen i de saker som görs. 

 

 Tillförlitlighet och förtroende 

Ärlighet, öppenhet och tillgänglighet skapar förtroende. Även kundpsykologi, vad kunden 

tycker och tänker är avgörande. 

 

 Högt värde och kundnytta 

Kundnytta är individuellt, men för att kunna betjäna en marknad måste du ändå ha vissa 

grundvärden som stämmer med kundens preferenser. Bli ”kundutvecklare” genom att ställa 

rätt frågor till kunden. Kom ihåg att värde för kunden inte alltid handlar om bättre pris utan 

kan också vara av emotionell natur. 

 

 Långsiktighet och lönsamhet 

En satsning på bättre kundrelationer är ofta en långsiktig investering som både kräver tid, 

pengar, engagerad personal och ett klokt ledarskap. Det gäller att hitta en ”röd tråd” för att nå 

kunden och en långsiktig lönsamhet. RM:s bidrag är framförallt betoningen på samarbete. En 

väsentlig grund är också synen på leverantör och kund som medpartner snarare and 

motpartner.   

4.2 Kundretention 
Något som har kommit att betonas allt mer på senare tid är vikten av att behålla existerande 

kunder (kundretention). Tidigare var den generella strategin framförallt att skaffa nya kunder 

(Gummesson, 1995). Enligt Egan har kundretentionen dubbla fördelar. För det första är 

nuvarande kunder billigare att behålla än att skaffa nya kunder. För det andra skapar 

kundretentionen en kundlojalitet som i längden leder till högre vinst för företaget (Egan,  

2001). Vidare är det ett allmänt känt faktum att en mindre del av dina kunder står för den 

största delen av intäkterna. Relationen kan vara 20/80. Det vill säga att 20 procent av dina 

kunder utgör 80 procent av lönsamheten. Trots detta envisas många företag med att satsa stora 
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resurser på att försöka kommunicera till hela marknaden. Relationamarknadsföring handlar 

om att i första hand fokusera på befintliga kunder och bland dessa, de som är eller har 

potential att bli långvariga och lönsamma (Eriksson & Åkerman, 1999). Kundernas livslängd, 

durationen samt kundernas avhopp, kunddefektionen har därför blivit allt viktigare begrepp 

inte minst om vi pratar om en mättad marknad. Gummesson nämner en artikel om ”zero 

defection” (noll antal avhoppande kunder) i vilken författarna drar slutsatsen att företag till 

och med kan fördubbla vinsten om de minskar kunddeflektionen med så litet som fem procent 

(Gummesson, 1995). Det är först nu som man på allvar börjar värdera kundkapitalet, dvs. den 

existerande kundbasen och de existerande kundrelationerna, vilket är av särskilt intresse för 

Relationsmarknadsföring. Kunden representerar inte något officiellt värde (Ibid).  

4.3 Trygghet 
Historien visar att relationer har existerat så länge vi vet. En anledning till detta anses vara att 

företagen behöver en grundläggande trygghet. Relationer kan skapa denna trygghet genom att 

man litar på varandra. Man är inställd på att göra upprepade affärer. Relationerna öppnar då 

för ett plussummespel, för win-win. Detta är RM:s Själ anser Gummesson (1995).  

Pålitlighet är den enskilt viktigaste faktorn för att kunden ska fortsätta handla av sin 

leverantör. Som kund måste man kunna lita på sina leverantörer.  

4.4 Lojalitet i ett relationsmarknadsföringsperspektiv 
Det talas mycket om lojala och nöjda kunder. Två saker som inte alltid hänger samman. 

Nöjdhet behöver inte nödvändigtvis leda till lojalitet. Att ha lojala kunder är inte heller en 

garanti för att de också är nöjda. Att vara lojal innebär, rent språkligt att vara solidarisk och 

laglydig. Enligt Eriksson är en lojal kund en kund som av någon anledning, kanske påtvingad, 

köper av ditt företag. I stället bör trogna kunder vara målet. En trogen kund är enligt Eriksson 

en kund som på en fri marknad av egen fri vilja köper av ditt företag. Trogna kunder är 

kunder som väljer din vara eller tjänst trots att de har möjlighet att välja andra likvärdiga eller 

tom bättre alternativ. Detta betyder i sin tur att du måste hitta andra sätt, mervärden, för att få 

trogna kunder (Eriksson & Åkerman, 1999).  

 

Vad som är viktigt att inse är att kundtrohet är en färskvara och du måste alltid vara vaken och 

leta efter faktorer i din omgivning som kan förändra kundens trohet till dig. En viktig faktor 

som kan hjälpa dig är varumärket och produkter som t ex EMV. Vissa personer är lojala till 

varumärket av nostalgiska anledningar medans andra endast är lojala till priset (Roos, 1999).  
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Magnus Söderlund (1997) skriver i sin bok Den nöjda kunden att man bland annat kan skilja 

mellan varumärkeslojalitet och butikslojalitet, där varumärkeslojalitet är den vanligaste. Det 

intressanta är dock inte alltid att få reda på hur lojala kunderna är mot varumärkena som säljs i 

butiken utan hur pass lojala kunderna är mot butiken i sig.  Vidare menar han på att det finns 

ett positivt samband mellan lojalitet och kundtillfredställelse. Med andra ord, leder en hög 

tillfredställelse också till en högre lojalitet. 

 

Enligt Kotler (1997) kan en marknad bli segmenterad i ett konsumentlojalitetsmönster där 

konsumenten kan ha olika ”grader” av lojalitet till olika varumärken och butikskedjor. På så 

vis kan man dela in konsumenten i fyra grupper beroende på deras lojalitet till varumärket. 

 

 Hard-core loyals: Dessa är konsumenter som köper samma varumärken hela tiden.  

 

 Split loyals: Konsumenter inom denna grupp är lojala till från ett till tre varumärken. 

Denna grupp är enligt Kotler den grupp som ökar snabbast. Fler människor köper ett 

fåtal accepterade varumärken som är lika enligt deras tycke. 

 

 Shifting loyals: Inom denna grupp skiftar konsumenten från att favorisera ett märke 

till att favorisera ett annat. 

 

 Switchers: Här visar konsumenterna ingen lojalitet till något märke.  

4.5 Relationen till den missnöjda kunden 
En missnöjd kund kan välja mellan följande beteenden (Gummesson, 1995): 

 Exit. Kunden går till en konkurrent, alternativt slutar helt eller delvis att köpa 

varan/tjänsten. 

 Voice. Kunden säger ifrån och kräver rättelse. 

 Loyalty. Kunden förblir trogen av ideologiska skäl, tröghet eller annat, åtminstone 

inom vissa gränser. 

 

Det finns undersökningar som visar att bland konsumenter är det endast ett fåtal som klagar 

när de är missnöjda. En undersökning visar att endast fyra procent av alla missnöjda kunder 
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klagar på deras leverantörer (Apéria, 2004). Däremot straffar de leverantören/detaljisten 

omedelbart eller på lång sikt genom att försvinna som kunder. 

4.6 Dialog inom Relationsmarknadsföring 
En relation inkluderar oftast två olika parter, men ibland flera och formar då ett så kallat 

nätverk av relationer. För att en relation ska utvecklas på ett bra sätt måste de inblandade 

parterna, företag samt konsument dela information. Denna information måste sedan 

kommuniceras på ett riktigt sätt. Det är därför viktigt att en tydlig dialog mellan 

relationspartnerna skapas. I en pågående relation är det inte bara företaget som skall prata med 

kunderna och kunderna som ska lyssna det vill säga ”one-way communication”. I stället är det 

en dialog mellan parterna som ska föras. En dialog kan ses som en interaktiv process av att 

resonera tillsammans så att en gemensam kunskapsplatform skapas, detta i målet att slutligen 

skapa delade meningar. Men en dialog kräver ett aktivt deltagande av de inblandade parterna 

(Grönroos, 2000).  

 

Produkter, service och annan kontakt med kunden bidrar till företagets totala 

kommunikationsmeddelande och den planerande kommunikationen är därför ett bidrag till 

företagets konstanta relationsdialog. När konsumenten kommer i kontakt med den fysiska 

produkten eller servicen sker den så kallande interaktionen. Det är då viktigt att det som 

företaget har försökt att kommunicera överstämmer med kundens förväntningar och 

tolkningar, om inte kan det på sikt minska värdet på relationen. Man har misslyckats att 

resonera tillsammans för att skapa en gemensam mening. Endast integrationen av den 

planerade kommunikationen och interaktionsprocessen sammanvävda i en systematiskt 

genomförd strategi skapar relationsmarknadsföring.  Detta kan dock lätt problematiseras om 

kunden använder sig av så kallad ”absense of Communication” d.v.s. att man inte är aktiv i 

dialogen och inte säger någonting (ibid) 

 

Vidare kräver en framgångsrik utveckling av en relation att parterna konstant lär av varandra 

(lärande relationer). Företagen lär sig förstå kunders behov, värderingar och konsumtion. 

Konsumenten lär sig hur han/hon ska agera för att få rätt information, support, 

uppmärksamhet etc. Om inte företaget lär sig av kunden kan denne fortsätta handla trots detta 

men om det uppstår det en starkare konkurrens inom denna bransch blir företaget mycket mer 

sårbart. Därför är ett utvecklande av en relationsdialog en viktig del av en framgångsrik 

relationsmarknadsföring (ibid).    
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5.0 Empiri 

5.1 Sammanställningar av intervjuer 

5.1.1 Intervju med Ulf Holmström butikschef  ICA Ringen 15 november 05 
Enligt Ulf är hans egen strategi av användande av EMV i sin butik inte unikt på något sätt. 

Han ser sitt användande av EMV då främst i form av store brands som ett bra alternativ till de 

märkesledande produkterna eftersom kvaliteten är den samma och priset är 10-15 procent 

lägre. Han påpekar att han tycker att de marknadsledande produkterna ska styra utbudet 

oavsett om det gäller leverantörsvarumärken eller butikens EMV, på så sätt har kunden 

faktiskt en avgörande roll vid utformandet av utbudet i butiken. Ulf påpekar att han aldrig 

skulle ersätta en känd leverantörs varumärke med sina EMV endast av marginal eller 

vinstintresse, men om en leverantörs produkt inte är tillräckligt bra så finns det inget 

berättigande att ha kvar denna i butiken. Istället är det viktigt att ta hänsyn till 

försäljningsstatistiken i butiken. Ulf anser att leverantörsvarumärken är självsanerande. Han 

behöver inte plocka bort dessa produkter, det gör kunderna åt honom. Ett bra exempel på detta 

anser han vara ICA:s Bad & Toalett- papper som genom sin goda kvalitet säljer nästan en pall 

per dag i denna butik och på så sätt också måste få den bästa hyllplaceringen samt alltid finnas 

i lager. Detta i jämförelse med Lambi som länge varit en storsäljare inom detta område men 

som nu har fått ge vika till förmån för ICA:s EMV.  

 

Ulf anser att den största fördelen med EMV för detaljisterna är de förmånliga marginalerna. 

Till skillnad från leverantörsvarumärkerna behöver EMV ingen säljkår. Man har heller inte 

några höga marknadsföringskostnader samt övriga administrativa kostnader, vilket resulterar i 

väsentligt lägre inköpspriser. Att ICA:s store brands håller en hög kvalitet styrks genom den 

kravspecifikation som företaget har upprättat. Ett bra exempel på att kunderna också är eniga 

om detta är ICA:s kaviar som nu har tagit en marknadsledande position för denna 

produktkatergori inom ICA:s butiker. Ulf påpekar dock att många av marknadsledarna håller 

på att anpassa sig till EMV och den konkurrenssituation som EMV nu har skapat. Han menar 

att vi redan kan se tydliga tendenser till att marknadsledarna sänker sina priser för att vara 

ytterligare mån om sina befintliga kunder. Här förtydligar även Ulf att Ica Ringen inte är 

främmande för att ytterligare utöka utrymmet i hyllorna för de produktgrupper av ICA:s EMV 

som enligt försäljningsstatistiken går bra. Vidare anser Ulf att han som detaljist nu inte är lika 

beroende av ett fåtal klassiska storsäljare. Ett exempel på detta är t ex GB:s Big Pack som nu 

inte längre finns tillgänglig inom ICA eftersom GB inte accepterade ett avtal om sänkning av 
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inköpspriset med fyra kronor. Ulf väntande sig dock kraftiga protester när han inte längre 

skulle ha möjlighet att erbjuda kunden GB- glass, men dessa protester uteblev till stor del. 

Visst fanns det ett antal kunder som av ”tradition” ville ha just Big Pack, men det verkar i alla 

fall som alternativen duger bra nu. 

 

Ulf menar på att hans användande av EMV fyller olika syften. Euroshopper är ett billigare 

alternativ men har dock enligt Ulf en sämre kvalitet, därför är dessa produkters huvudsyfte att 

konkurrera med de uttalade ”lågprisaktörerna” som t ex Lidl och Netto. Ulf menar då att 

kunden genom detta ”prisvärda” alternativ i kombination med ICA:s välsorterade och 

välstrukturerade butiker har möjligheten att genomföra all sin shopping i samma butik och ska 

därför inte behöva kompliteringshandla för att finna billiga alternativ. ICA:s store brands ser 

han som ett utmärkt alternativ till ”kända” marknadsledare. Han tycker också att man lyckats 

med målet med EMV eftersom man kunnat påverka den övergripande prisbilden på mat i 

Sverige samtidigt som det också har bidragit till att framfarten av Lidl och andra 

lågprisaktörer begränsats. 

 

Naturligtvis förekommer det också kritik mot ICA:s EMV. Kritiken framförs ofta personligen 

av konsumenter som handlar i butiken och är på så sätt direkt hanterbar. Detta eftersom Ulf 

personligen kan visa konsumenten runt i butiken och informera om det breda sorimentent som 

finns tillgängligt. ICA genomför även en stor konsumentundersökning bestående av 

kundkortsinnehavare tre gånger per år. Här får konsumenterna framföra sina synpunkter 

genom ett frågeformulär och som tack för medverkan erbjuds man oftast någon form av 

belöning.  

 

Initialt menar Ulf att det är priset som är avgörande vid köp av EMV. Men i längden när 

konsumenten vant sig och uppskattat produkten så övergår detta till en lojalitet. Vidare anser 

Ulf att kunden genom sitt val att köpa store brands också valt en form av lojalitet mot ICA 

istället för att vara lojal mot andra ”kända” leverantörer. Ulf menar på att ICA ständigt jobbar 

med att förbättra och utveckla sina EMV för att på så sätt öka konkurrensen inom de 

produktkategorier där man anser konkurrensen vara svag. Men Ulf menar att han samtidigt 

inte vill se ett scenario med bara EMV, utan att han förespråkar valfriheten.  
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Avslutningsvis anser Ulf att han inte tror att det finns något specifikt tak eller gräns för 

användandet av EMV från ett butiksperspektiv. I stället är det i slutänden konsumenten som 

kommer att bestämma hur mycket EMV det kommer att finnas i sortimentet. När det gäller 

just denna butiks användande av EMV har Ulf svårt att se att den når så mycket som 30-40 

procent av produktsortimentet. 

5.1.2 Intervju med Christian Vildma Butikschef Coop Nära 16 november 
05 
Christian berättar att han använder sig av alla tre olika typer av Coop:s EMV, nämligen Coop 

x-tra, Coop samt Änglamark. Detta främst eftersom han anser att hans kundgrupp är så 

otroligt bred och består av alla möjliga olika typer av kunder. Han vill därför kunna erbjuda 

kunden ett brett och varierat sortiment. Detta anser han också vara den främsta fördelen med 

EMV för honom själv eftersom han då har möjligheten att tillgodose så många olika typer av 

kunder som möjligt. På så sätt menar han också att kunden har en möjlighet att handla 

”prisvärt” samtidigt som man kan hitta de oftast lite dyrare marknadsledande produkterna i 

samma butik. Med andra ord ser han självklart att kunden endast handlar hos honom och vill 

på så sätt skapa en form av lojalitet. Christian anser dock att det i dag är svårt att ha kunder 

som är trogna bara en varukedja. Vidare försöker han exponera så mycket som möjligt av sina 

Änglamark produkter eftersom han anser att det är relativt stort fokus på miljö samt 

hälsoprodukter i branschen för tillfället. Dessutom föredrar han personligen ekologiska 

produkter. 

 

Han tror också att Coop har skyndat på sin utveckling av EMV i samband med ”intåget” av 

allt fler hard discounts på den svenska marknaden. När det gäller kundnyttan så nämner han 

ett lite annorlunda exempel då han menar att alla produkter inom Coop:s  EMV- sortiment har 

en specifik logo som gör att det underlättar för kunden att hitta just dessa produkter. När det 

gäller Coop x-tra produkter så håller han med om att man oftast köper dessa för att det är ett 

”prisvärt” alternativ men vid köp av Änglamark produkter så köper man det av andra 

anledningar.  
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Christian har en bra relation till sina kunder och pratar ständigt med dem. Får han tips om 

vissa produkter som kunderna vill se i butiken och dessa ”funkar” så tar han in dem. Centralt 

genomför Coop också kontinuerliga undersökningar om kundernas attityder till sortiment, 

kvalitet och dylikt. Christian menar på att Coop:s EMV får mycket positiv kritik och nämner 

speciellt att det egna toalettpappret säljer mycket bra. Han anser också att Coop:s EMV håller 

vad de lovar det vill säga att ”produkterna ska hålla samma klass som marknadsledarna”. För 

att förtydliga detta nämner han att Coop:s kaffe säljer mest av alla på Östermalm och syftar då 

på att dess personer kan tänkas vara kräsna och mycket kvalitetsmedvetna i sina val.  

 

Ett tydligt exempel där Christian var tvungen att ersätta en ”känd” leverantörs varumärke med 

Coop:s EMV var under förra året då det pågick en konflikt mellan Kellog´s och Coop. 

Christian var naturligtvis lite oroad över reaktionerna från konsumenterna, men han försökte 

lösa det genom att visa kunden att Coop:s EMV finns tillgängligt och hävda att detta är minst 

lika bra. De som tvivlade på honom och inte var nöjda med produkten skull få pengar tillbaka. 

Men nästan ingen hörde av sig som nappade på detta. Nu har dock tvisten mellan Coop och 

Kellog´s löst sig och det finns återigen möjligheter för Christian att köpa in Kellog´s, men nu 

när kunderna har vant sig ser han ingen anledning att göra det.  

 

Slutligen anser Christian att användandet av EMV för tillfället sker på ett smidigt sätt och han 

är samtidigt övertygad om att användandet successivt kommer att öka. Men han ser inte att 

det finns någon specifik gräns för användandet av EMV utan det är kunden som styr. Finns 

det ett behov av en butik med bara EMV så varför inte menar han. 

5.1.5 Intervju med Patrik Rönnelöw ICA Globen 22 november 05 
På ICA globen fokuserar man på EMV genom att ofta ge dessa produkter en bättre 

hyllplacering än leverantörernas varumärken. Patrik säger att man vill få kunderna till att köpa 

EMV, men inte till vilket pris som helst. Man försöker inte styra kunden till köp av EMV. 

 

Fördelarna för konsumenten med EMV är det fördelaktiga priset, då främst Euroshopper som 

många kunder inte vet är styrt av ICA. Euroshopper ska främst konkurrera med Lidl och 

Netto i det så kallade ”lågpriskriget”. ICA:s övriga EMV- sortiment ska hålla lika bra kvalitet 

som de såkallade ”A” varorna enligt Patrik. Detta är dock något han själv inte alltid tycker 

stämmer. Till exempel menar han att det inte går att ersätta Kellog´s cornflakes, eftersom det 

inte är möjligt att komma åt samma smak eller kvalitetsupplevelser. Fördelarna för ICA är 
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enligt Patrik de goda marginalerna samt att man nu Genom EMV har fått en klar fördel 

gentemot leverantören eftersom man nu tydligare kan se vad tillverkningskostnaderna på 

många produkter är. Detta har gjort att förhandlingarna mot leverantörerna har blivit bättre. 

Dock påpekar Patrik i intervjun att man inte tagit bort några av leverantörernas varumärken i 

sortimentet för att ersätta dessa med EMV.  

 

Kritik från konsumenterna angående EMV är något som Patrik får höra relativt ofta. Många 

gånger är det när medier skriver om EMV som kunderna kommer in i butiken för att 

kontrollera ifall det som skrivits stämmer med verkligheten. För att få reda på vad kunderna 

tycker om bland annat EMV gör både ICA centralt samt butiken ICA Globen 

marknadsundersökningar. Från ICA kontoret brukar dessa riktas in på kundkortsinnehavare 

och sker fyra gånger om året. Butiken själva gör enligt Patrik två undersökningar per år. Han 

anser att det är viktigt att lyssna på kunderna, men att de kanske är svårare att få fram 

information av konsumenterna då de enligt Patrik ses som mer ”oviktiga ting” jämfört med 

andra branscher och produkter. Enligt Patrik kan ICA inte mäta sig med leverantörernas 

varumärkestyrka, men han tror att många konsumenter tycker att de Egna märkesvarorna 

håller en bra kvalitet vilket också är målet för ICA.  

 

På frågan om EMV är ett sätt att värna om relationerna till kunderna anser Patrik att så är 

fallet. Till exempel nämner han att sötmandel samt russin är två EMV som är 

marknadsledande i butiken före de så kallade ”A” varorna. Men han vill inte påstå att EMV är 

ett sätt att få mer lojala kunder. Han menar att lojala kunder får man genom ett brett sortiment 

och ett bra bemötande, service etc. Patrik menar på att man som kund inte endast är lojal till 

en vara eller orsak. De är en kombination av många orsaker. Han menar att mer kända 

varumärken har denna lojalitetsstämpel som kanske saknas i EMV. Kunderna går mer över 

gränserna numera. Med det menar Patrik att man inte kan kategorisera kunder att vissa endast 

köper EMV och andra såkallade ”A” varor.   

 

Patrik tror att andelen EMV i butiken går att få upp. Han tror dock inte på några 30-40 

procent, utan att de till och med blir svårt att nå ICA:s mål på 25 procent. Tjugo procent är 

enligt Patrik en bra gräns att sammanfatta andelen EMV i butiken. Detta innan som han säger 

konsumenterna ”slår bakut”. Kunderna vill ha valfrihet och de är något man måste lyssna på.  



 33

5.1.3 Intervju med Bengt Ahlsén Butikschef Coop Bergshamra 24 
november 05  
Bengt använder sig själv av Coop:s alla varianter av EMV. Men poängterar att han satsar lite 

extra på EMV i kategorin ”specialvaror” som t ex toalettpapper och tvättmedel eftersom han 

tycker att dessa håller en mycket hög kvalitet till ett bra pris. För tillfället har butiken ett 

sortiment som utgörs av 15 procent EMV. 

 

Bengt förklarar att Coop:s EMV med det specifika namnet Coop ska vara en produkt som 

håller högsta kvalitet. Men han anser samtidigt att Coop:s leverantörer inte alltid har 

möjligheterna att producera produkter som är av samma höga kvalitet och smakar lika bra 

som en känd leverantörs likvärdiga produkt. Här nämner han Kellog`s Cornflakes som ett 

exempel och beskriver att Kellog`s valsar vart enda korn vid framställningen, detta gör ingen 

annan. I ett motsatt exempel beskriver Bengt att företagen Dafgårds och Scan är de enda som 

tillverkar och säljer köttbullar till olika leverantörer på den svenska marknaden. Vidare har 

Signum kaffe samma producent som Löfbergs lila kaffe. Dessa utgör exempel där kunden kan 

välja en produkt med samma kvalitet till ett lägre pris genom EMV. 

 

Bengt beskriver kortfattat att han anser kundnyttan med EMV vara att kunden får ett 

alternativ med bra kvalitet till ett bättre pris. När det gäller nyttan för honom själv vill han inte 

sticka under stolen med att det är de förmånliga marginalerna som gör att han gärna använder 

sig av EMV i sin butik. Bengt har dock hittills inte valt att plocka bort ett känt varumärke till 

förmån för sina Egna märkesvaror, men han erkänner att han har minskat ner på vissa kända 

leverantörers olika kategorier och smaker i produktsortimentet. Yes diskmedel finns t ex 

fortfarande kvar, men kanske inte i alla olika former och smaker.  

 

Bengts dialog med kunderna som avser sina EMV sker oftast i butik. Han hävdar att en del av 

kunderna är rädda för att det bara ska bli EMV i sortimentet i framtiden, men Bengt tror aldrig 

att det kommer att hända. När vi nämner exempel på butiker i andra länder som har lyckats 

med butikskoncept som består av 75 - 90 procent av EMV så tror han att den svenska kulturen 

är lite annorlunda just med synen på EMV och andra kända varumärken. Han menar på att 

man i Sverige ”måste” ha vissa kända varumärken i sortimentet. Han genomför dock ingen 

skriftlig undersökning för att få reda på vad kunderna ”verkligen” tycker om hans EMV- 

sortiment, detta sker dock centralt genom Coop.  
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För att visa att butikens EMV är ett bra alternativ till de kända leverantörernas varumärken, 

brukar Bengt bjuda kunden på t ex en burk vita bönor om han inte har den klassiska Heniz 

burken hemma i sortimentet. Detta tycker han är ett billigt sätt att tillfredställa kunden samt 

göra lite reklam för sina EMV. Bengt uppmärksammar oss också på den senaste TV-reklamen 

där man vill förmedla vilken helhet de Egna Märkesvarorna i form av Änglamark, Coop, samt 

Coop x-tra erbjuder kunden och på så sätt locka till sig kunder. 

 

Bengt anser att om produkten, i detta fall EMV uppfyller kraven som konsumenten ställer så 

skapar det en form av lojalitet i sig. Men om man ser på lojaliteten till butiken i sin helhet så 

tror Bengt att han får mer lojala kunder om han har en mångfald i form av ett brett sortiment 

bestående av olika varumärken. Men poängterar att i just hans butik är det många som ”bara” 

är lojala till det förmånliga priset på EMV, detta eftersom det bor många studenter i området.  

 

Bengt avslutar med att säga att han dock inte kan se vart ett tak eller gräns skulle kunna gå för 

användandet av EMV. Han tycker hittills att introduktionen av EMV har gjorts på ett 

successivt sätt och att det var bra att man gjort det med lite i taget. 

5.1.4 Intervju med Steffan Johansson ICA Västermalmsgallerian 28 
november 05 
Intervjun gjordes i ICA supermarketbutiken i västermalmsgallerian. Enligt Steffan använder 

man sig bland annat av EMV för att sätta press på de såkallade ”A-varorna”, men EMV driver 

samtidigt även upp kundnyttan. Steffan påpekade flera gånger under intervjun att det ska råda 

”spänst” mellan ”A-varona” och EMV. Med detta menar han att man ska vara noga med att 

mixen av varor fortfarande finns. Enligt Steffan är det fördelaktiga priserna en av fördelarna 

med EMV för konsumenterna. Även den goda kvalitet som ICA hela tiden försöker att 

förbättra med EMV. För ICA som företag bidrar EMV med förbättrad lönsamhet. Detta på 

grund av de goda marginalerna som produkterna medför. Steffan förnekar heller inte att EMV 

ibland får en bättre hyllplacering än övriga varor i butiken. Riskerna med EMV enligt Steffan 

är om varorna inte håller den utlovade kvaliteten. Detta på grund av den badwill som detta 

skulle kunna medföra för ICA, eftersom ICA enligt Steffan står för bra kvalitet. Här säger han 

vidare att man varit mycket tydliga när det gäller Euroshopper som främst ska vara ett 

alternativ mot lågpriskedjorna och därför har en uttalad lågpriskvalitet.  

 



 35

Han är dock inte främmande för att plocka bort EMV i sortimentet om varan enligt Steffan 

inte skulle hålla måttet. Det har också förekommit att han tagit bort EMV för att han själv 

ansåg att så var fallet. Toalettpapper samt krossad chokladglass är två exempel på detta. Det 

måste hela tiden vara en bra försäljningsmix för att göra kunderna nöjda säger Steffan. 

 

Steffan förklarar i intervjun att han ofta lyssnar på vad kunderna anser om sortimentet i 

butiken. Någon kritik har han inte märkt av en så länge, men tror att de kan bero på att han har 

en bra balans mellan varorna. Till exempel tycker han att man skulle gå ett steg för långt ifall 

ICA plockade bort Abbas sill. Då kan det enligt Steffan gå åt andra hållet att kunderna istället 

väljer att lämna butiken, då konsumenterna anser att valfriheten har försämrats. Informationen 

får han oftast genom att prata med kunderna i butiken samt synpunkter via e-mail.  Butiken 

har även en egen kundundersökning där det bland annat ställs frågor angående EMV.    

 

Ett bra exempel på att EMV inte alltid kan leva upp till A-varorna när det gäller kvalitet och 

smak är Kellogg’s Cornflakes. Här har inte ICA samma möjlighet att rosta cornflakes 

eftersom man enligt Steffan saknar resurserna. ICA:s kaviar är dock ett bra exempel på där 

EMV gått om de märkesledande varorna. Detta märks i försäljningssiffrorna samt att 

kunderna frågar om varorna i butiken.  

 

Hur ser han då på att EMV kan konkurrera ut de traditionella varumärkena? Enligt Steffan 

skulle det vara tråkigt. Men påpekar att det är en mycket hård konkurrens i 

dagligvaruhandeln. Leverantörerna har under en lång tid tjänat stora pengar på varorna. För 

ICA har EMV bidragit till att man på ett enkelt sätt fått reda på hur mycket en vara kostar i 

tillverkningen. På så sätt har man kunnat spela ut leverantörerna. Han tror att det i framtiden 

kommer att dyka upp nya mer specialiserade butiker som står i leverantörernas regi.  

 

Enligt Steffan är EMV ett sätt att stärka lojaliteten till butiken och butikskedjan. De är en 

kombination av att värna om kunderna när det gäller kvaliteten, service samt att man 

fortfarande har kvar de mer kända varumärkena. Man måste ha en balans som han ofta 

återkommer till.  
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I framtiden tror Steffan att vi kommer att få se en ökning av EMV. Dock tror han inte på en 

ökning till 50 procent när det gäller EMV- andelar i butiken. Han själv har för närvarande en 

andel på 12-13 procent i sin butik. ICA vill naturligtvis gå så högt som möjligt på grund av de 

goda marginalerna. Här menar han att ICA har mycket att förlora men att man samtidigt har 

mycket att vinna. De är enligt Steffan kundnyttan som kommer att avgöra.  

5.2 Sammanställning av konsumentundersökning 
I den första fundamentala frågan, var målet att undersöka om det finns ett behov för 

konsumenterna av EMV i livsmedelsbranschen. Av de 30 enkäterna från våra respondenter 

var det 16 personer som svarade att det faktiskt finns ett behov av EMV, medan 13 personer 

ansåg att det inte finns ett behov. En person hade inte reflekterat kring denna fråga tillräckligt 

och visste därför inte riktigt vad han/hon skulle svara. För de personer som ansåg att det finns 

ett behov av EMV så var det främst av tre anledningar nämligen pris, alternativ och 

konkurrens. Vissa respondenter nämnde också att det var ”lätt” att handla EMV eftersom man 

kände igen produkterna samt att varorna var av bra kvalitet. En person utryckte sig på detta 

sätt. ”Det som talar för Egna märkesvaror är priset. Så behovet av andra märken behövs 

kanske inte, men behovet av lägre priser finns”. Av de respondenter som inte tyckte att det 

finns ett behov av EMV var en av anledningarna att de ansåg att EMV generellt begränsar 

utbudet och försämrar kvaliteten. En annan anledning var att man tyckte att det redan fanns så 

många alternativ av varor som oftast uppfattades som likvärdiga. En respondent nämnde att 

kvaliteten på ”andra” varumärken är jämförbar.  

 

Den andra frågan fokuserar på kundernas erfarenheter av EMV som de själva har köpt och 

konsumerat. Här går det att utläsa att konsumenterna har väldigt olika åsikter främst när det 

gäller kvalitet. Vissa säger att det är en dålig kvalitet på EMV och syftar här främst på ICA:s 

lågprisalternativ Euroshopper. De flesta har blivit positivt överraskade av ICA och Coop:s 

store brands eftersom kvaliteten har varit bra, man har då fått valuta för pengarna hävdar 

många. Vidare anser många också att man har positiva erfarenheter eftersom EMV är billiga. 

Så här utryckte sig två respondenter.”Egna märkesvaror är oftast lika bra som andra märken. 

Man måste testa produkter och se hur de är. Egna märkesvaror är mycket bra i England till 

exempel”. 

 

”Väldigt olika kvalitet, vilket gör att man gärna byter tillbaka till kända märken igen. Det är 

ofta för tidskrävande att prova olika märken”. 
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I fråga nummer tre ber vi konsumenterna att rangordna vad dom anser vara viktigast vid köp 

av EMV i butik. Här använder vi oss av tre parametrar pris, kvalitet eller lojalitet till butik. 

Dessa bedöms sedan i en skala från 1-3 där 1 är viktigast. Här visar det sig att 20 av våra 30 

respondenter rankar kvalitet som det viktigaste vid köp av EMV. De resterande anser att priset 

är det mest avgörande eller att det är en kombination av pris och kvalitet som inte går att 

urskilja. Vad som är värt att notera är att samtliga 30 respondenter ansåg att det minst viktiga 

var att köpa för att man vill vara lojal mot butiken och just deras EMV- sortiment.  

I fråga nummer fyra beskriver vi ett scenario där vi utgår ifrån att de välkända varumärkena 

Annas pepparkakor och Heinz ketchup helt ersätts med ICA:s eller Coop:s EMV. Vi var här 

intresserade av att försöka urskilja hur konsumenterna skulle ställa sig till detta inte helt 

främmande scenario. Här fick vi många intressanta svar med blandade åsikter, vissa tycker att 

det skulle vara helt okej, medans andra hävdade att man inte såg någon anledning att köpa 

produkten om man inte kunde få vad de kallade ”originalet”. Vissa respondenter var mer 

extrema och hävdade till och med att man skulle bli förfärad eller förbannad. Vidare framgår 

det återigen i denna fråga hur betydande kvaliteten är på produkterna eftersom många 

respondenter tycker att det skulle vara okej med ett skifte om man bara visste vem som 

producerat varan och att den höll en hög kvalitet. Ett antal hävdade på så vis att man inte var 

”varumärkesfixerad”. De som var mer negativt inställda till detta, hävdade att det skulle 

begränsa valfriheten och att man vill ha ett stort urval. En respondent ansåg också att han/hon 

var styrd till kända varumärken och av vana köper dem. En annan person hävdade även att 

hon/han skulle gå till en annan butik om detta inträffade. Följande är citat från två 

respondenter beträffande frågan ”Det skulle jag inte gilla. Det som är bra med handelns Egna 

varumärken är att de framförallt är ett billigare alternativ, men ibland vill man köpa 

originalet.  

 

”Inte så positiv, då jag tycker att jag som konsument ska få välja och att inte butiken 

bestämmer åt mig” 
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I den femte och sista frågan undrar vi om användandet av EMV stärker lojalitet för 

konsumenten till Coop eller ICA- butikerna på något sätt. Detta tycks vara en ganska klurig 

fråga, men de flesta konsumenterna svarar att de inte tycker att EMV stärker lojaliteten till 

butiken på något sätt. Vissa säger att det är ett etablerat märke som man har goda erfarenheter 

av som är viktigast. Vissa anser dock att det kan stärka lojaliteten om bara varorna håller bra 

kvalitet så att man köper dom igen. Vidare anser man att det kan stärka lojaliteten eftersom 

det bara är vissa detaljister som har EMV och om man söker efter en viss produkt så vet man 

att den finns i en specifik butik. 

 

”I bland vet jag att vissa varor jag söker finns som EMV t ex konserver, tvål, mineralvatten o 

eftersom jag prioriterar pris framför kvalitet, blir det också naturligt att jag uppsöker en butik 

med EMV och då även handlar resten av mina matvaror där” 

 

”Möjligtvis, jag köper bl.a. en musli  från ICA och om jag går dit bara för att köpa den så 

köper man alltid flera saker när man är där”.  
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6.0 Analys och tolkning 

6.1 Egna Märkesvarors Brand Equity  

6.1.1 Märkeslojalitet 
Det förefaller som om det initialt är det förmånliga priset som är avgörande för kunden vid 

köp av EMV. Kundens avsikt är i första hand inte att vara lojal mot varumärket och därmed 

vara mer lojal mot butiken och detaljisten i fråga. Men om och när konsumenten vant sig och 

lärt sig att uppskatta EMV så övergår detta enligt Holmström oftast till vad han kallar för en 

lojalitet. Detta på grund av att ICA och Coop:s store brands produkter oftast uppfyller de 

kvalitetskrav som konsumenten ställer på produkterna. ICA:s kaviar samt Bad & Toalett- 

papper är exempel på produkter som faktiskt har blivit marknadsledande inom sina kategorier 

tack vare trogna och nöjda kunder och då bevisligen visat att det finns ett behov av EMV. På 

så sätt har kunden också till stor del på grund av sin lojalitet varit med och påverkat varans 

hyllplacering. Detta stärks också i konsumentundersökningen där en klar majoritet anser att 

kvalitet är den viktigaste faktorn vid köp av store brands. Det hela kan då tolkas som att det är 

den höga kvaliteten samt priset som indirekt leder till en lojalitet för store brands produkter. 

Vidare har Coops och ICA:s EMV ett starkt varumärke med många positiva associationer i 

ryggen, vilket i kombination med att det är lätt att prova på produkterna i livsmedelsbranschen 

underlättar till ett initialt köp. Att ICA och Coop är väldigt kvalitetsfokuserade i sina tankar 

kring store brands är förståligt eftersom en vara som inte uppfyller kundens kvalitetskrav då 

kan skada hela EMV- konceptet samt ge företagets varumärke mycket badwill, vilket i 

slutändan leder till att lojaliteten hos ett stort antal kunder kommer att försämras. 

 

Att lojaliteten växt sig stark till många store brands visar sig också i det faktum att många 

leverantörer nu börjar sänka sina priser för att inte tappa sina kunder. Detta är nästan ett måste 

eftersom lojaliteten till store brands produkter ständigt ökar och leverantörsvarumärkerna 

enligt Holmström till stor del är självsanerande. Det är dock inte enbart ett fullständigt EMV-

sortiment som är avgörande i kundens val av butik och varumärke. Det fundamentala är att 

butiken har en valfrihet och mångfald som kunden uppskattar. Andra kategorier som service 

och miljö är också viktiga.  



 40

 

6.1.2 Märkeskännedom 
Just märkeskännedomen har vi redan innan studiens början valt att uppfatta som mycket hög 

och därför inte valt att inkludera en fråga kring detta i konsumentundersökningen. Denna 

uppfattning bekräftades också eftersom det inte var någon respondent som ställde sig frågande 

till vad EMV-konceptet faktiskt innebär. Det förefaller vidare som om ICA och Coop har 

lyckats bra med att särskilja sina store brands ifrån sina lågprisalternativ som till exempel 

Euroshopper. På så sätt vet kunderna vilka krav man kan ställa på varan innan köp.  

6.1.3 Upplevd kvalitet 
Åsikter om den upplevda kvaliteten på EMV är väldigt spritt fördelad från våra konsumenter.  

Men detta kan tolkas som ganska naturligt eftersom både ICA och Coop har delat in sina 

EMV-produkter i två olika kategorier, där Euroshopper och x-tra skall vara de extremaste 

lågprisalternativen. Den upplevda kvaliteten på dessa produkter anses som allmänt låg, men 

som undersökningen visar är konsumenterna oftast medvetna om detta. Det förefaller som en 

stor majoritet av konsumenterna har blivit positivt överraskade av store brands produkters 

kvalitet. Detta förvånar dock inte butikscheferna, eftersom dom också anser att ICA:s och 

Coop:s store brands generellt håller en mycket hög kvalitet. Det finns också en logik i detta, 

annars skulle inte butikscheferna exponera så mycket av dessa varor som de centrala 

enheterna förespråkar. Men det visar sig också att ett flertal butikschefer inte alltid är eniga 

och villiga att hålla med om att deras store brands alltid håller samma kvalitet som ett 

leverantörsvarumärke. Här nämns frekvent Kellog´s Cornflakes som ett exempel på detta. 

Oftast beror det på att man inte har samma produktionsmetod eller produktionsfaciliteter som 

dessa, men detta kan nog anses som ett olycksfall i arbetet när det gäller att uppnå bra kvalitet 

på store brands. Att konsumenterna och butikscheferna överlag upplever kvaliteten som minst 

lika bra i förhållande till leverantörsvarumärken tolkar vi som ett starkt tecken för de Egna 

varumärkenas vidare expansion i branschen.          

6.1.4 Varumärkesassociationer  
Vad konsumenter associerar ICA och Coop:s EMV med är återigen i första hand priset. Men 

detaljisterna har oftare en bredare och djupare syn på sin EMV- satsning. De vill förmedla att 

det faktiskt handlar om en helhet av produkter, från lågpris alternativ, till produkter med 

högre pris men med bra kvalitet samt även miljövänliga produkter. Man ska då kunna 

associera EMV med en form av mångfald i sig som skall utgöra en helhet som kunden ska 

uppskatta. Vad som kan uppfattas som negativt med EMV associationer är att produkterna i 
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kundens ögon inte uppfattas som originalet, vilket i många kunders ögon också betyder det 

bästa.  

 

När det gäller att skapa mervärde genom att differentiera sina EMV- produkter gentemot 

konkurrenternas är dock kreativiteten låg. Enligt teorin finns det ett tydligt samband mellan 

associationer, image, upplevd kvalitet och mervärde. I ICA och Coop:s fall förefaller det som 

det mest handlar om ett samband mellan upplevd kvalitet och mervärde snarare än image och 

associationer vid köp av EMV. Men det kan nog anses vara naturligt i branschen där man 

oftast inte har ett tydligt behov av att identifiera sig med ett visst varumärke. Snarare vill vissa 

personer skapa sig en tydlig image genom sitt handlande av t ex miljövänliga eller ekologiska 

produkter. 

6.2 Relationsmarknadsföringens grundteser  

6.2.1 Lyhördhet och samarbete 
Det förefaller för oss som om huvudkontoren för ICA och Coop har varit mycket lyhörda 

genom att introducera EMV på den svenska livsmedelsbranschen. Detta eftersom de flesta 

konsumenterna de senaste åren har ansett att de svenska matvarupriserna varit alldeles för 

höga. Genom införandet av EMV som resulterat i lägre priser har detta på så sätt till en viss 

grad tillfredsställts. Vissa av våra respondenter anser dock att det inte nödvändigtvis finns ett 

behov för EMV, utan att behovet generellt är lägre priser. Men indirekt är EMV den enda 

lösningen på detta eftersom leverantörerna själva inte tagit detta initiativ. 

 

Det förhåller sig som att butikscheferna i enighet med Gummessons grundteser är lyhörda mot 

kunderna. Lyhördheten ligger i att ICA och Coop indirekt låter kunderna bestämma vilka 

produkter som ska finnas tillgängliga i butikerna. Alla butikschefer understryker att det 

fortfarande är kunderna som styr hyllplaceringarna eftersom dessa val baseras på aktuella 

försäljningssiffror. Holmström anser att man skall vara så lyhörd att marknadsledaren ska 

prioriteras oavsett om det är ett leverantörsvarumärke eller en EMV. Vidare framgår det att 

ingen av våra intervjuade butikschefer för närvarande har valt att ersätta ett för kunden ”känt” 

leverantörsvarumärke med en form av EMV, vilket återigen visar på butikschefernas 

medvetenhet om att upprätthålla en hög grad av valfrihet och mångfald även om man själv 

tjänar mer pengar på att sälja sina EMV. I vissa fall kan kunderna också påpeka vilka 

produkter som saknas i sortimentet och framför då det till butikscheferna som i våra fall är 
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mycket mån om att kundens önskningar ska gå igenom och försöker därför så ofta som 

möjligt att ta in den produkten i sortimentet.  

6.2.2 Engagemang och dialog 
Enligt relationsmarknadsföringsteorier är det viktigt att visa ett engagemang till sina kunder 

och ständigt föra en aktiv dialog med dem. Det har visat sig att engagemanget att möta 

kundernas behov ständigt förs av butikscheferna och personal. Ett tydligt exempel på 

engagemang är en butikschef som bjöd en kund på en EMV- produkt då den efterfrågande 

varan inte fanns på lager. Detta ansågs som ett ”billigt” sätt att tillfredsställa kunden men 

också ett enkelt sätt att marknadsföra sina EMV samt visa att EMV är ett fullvärdigt alternativ 

till de mer kända leverantörsvarumärkerna. Detta resulterar i en så kallad win-win situation 

där kunderna blir nöjda och Coop får en goodwill som de kan dra nytta av i slutändan.  

 

Kritik kring EMV framförs oftast personligen i butiken vilket gör att den oftast blir direkt 

hanterbar. Vi upplever det som att butikscheferna är tillmötesgående eftersom de oftast 

genomför denna dialog direkt på plats och inte slussar kunden vidare till en högre instans, 

vilket tyder på ett stort medvetande om vad som är bäst för kunden. ICA genomför även en 

stor konsumentundersökning bestående av kundkortsinnehavare tre gånger per år. Detta 

upplever vi som en viktig dialog till kunderna då deras synpunkter kring bland annat EMV tas 

tillvara. Teorin säger vidare att det för mottagaren är viktigt att känna att ett engagemang 

framgår. Ett exempel på något som belyser detta kommer från intervjun med Steffan där han 

förklarade att han alltid svarar på e-mail från kunder som skickar det direkt till butiken.   

6.2.3 Tillförlitlighet och förtroende 
Det förfaller för oss som att butikscheferna på ICA och Coop är väldigt öppna och ärliga med 

sitt sätt att klargöra och förmedla att EMV inte alltid behöver vara ett lika bra alternativ till de 

mer etablerade varumärkena detta ofta på grund av sämre produktionsfaciliteter. Detta tolkar 

vi som att butikskedjorna är tillförlitliga i sin information till kunderna. På så sett skapas ett 

förtroende mellan ICA och Coop till kunderna. Vi anser att det finns ett samtycke mellan 

butikerna och huvudkontoren när det gäller frågan om vilka EMV- produkter som inte håller 

den kvaliteten. Som exempel kan nämnas Euroshopper som uttalat har en sämre kvalitet i 

ICA.s EMV sortiment. Detta visar även vår konsumentundersökning där konsumenterna 

tycker att Euroshopper står för ICA:s sämre EMV. 
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6.2.5 Trygghet 
ICA och Coop som företag och varumärken står enligt butikscheferna för en form av trygghet 

till konsumenterna, denna trygghet grundar sig främst i butiksortimentens övergripande höga 

kvalitet. Det förefaller som detta är en förklaring till varför konsumenterna tror och litar på att 

ICA:s och Coop:s EMV också håller samma hög kvalitet.  

 

Fallen med GB Glass och Kellogs Cornflakes visar att detaljisterna i dagsläget inte är lika 

beroende av dessa ”jättevarumärken” eftersom kunden i sin ICA eller Coop butik har 

alternativet EMV som oftast är minst lika bra. Traditionen samt nostalgin som kända  

leverantörsvarumärken besitter utgör självklart ett mervärde, men detta går att ifrågasätta. När 

kunden i dessa fall ”var tvungna” att prova på EMV- produkterna framkom inte några direkta 

klagomål. Det förefaller därför för oss som att EMV- produkterna även i kundens ögon 

associeras med kvalitet vilket skulle möjliggöra en fortsatt expansion. Enligt vissa 

butikschefer kräver dock den svenska kulturen en form av trygghet i form av valfrihet. Detta 

stärks också i våran konsumentundersökning där vissa respondenter hävdar att de skulle bli 

förfärade eller förbannade om ett ”känt” varumärke skulle ersättas med en EMV-produkt. 

Men ställer man dessa två situationer i förhållande till varandra så anser vi det mer logiskt att 

lita på resultatet från hur personerna faktiskt agerade i butik snarare än hur man tror att man 

skulle reagera. Kunderna kan dock känna sig trygga med EMV-konceptet eftersom vi tydligt 

tolkar det som om det är dom själva som bestämmer hur mycket av sortimentet som ska vara 

EMV.   

6.2.6 Kunden och lojalitet 
Erikson & Åkerman skriver att det ofta talas om den lojala och nöjda kunden, vilket är två 

saker som inte alltid hänger samman. Detta överstämmer också med situationen på 

livsmedelsbranschen där vår undersökning visar att bara för att konsumenterna överlag är 

nöjda med sina köp av EMV så har det visat sig att respondenterna inte prioriterar EMV i alla 

lägen och på så sätt måste det på sikt anses svårt att skapa så kallade hard-core loyals som 

bara är lojala till butiken och deras EMV. Det förefaller snarare som om man kan liknas en 

trogen kund, där man kan tänka sig att handla EMV, men på olika inköpsplatser som använder 

sig av det. Med andra ord kommer det alltid att finnas ett behov för alternativa varumärken i 

butiken.   
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7.0 Slutsats 
Huvudsyftet med denna studie var att söka faktorer som skulle hjälpa oss att besvara frågan 

om användandet av EMV i livsmedelsbranschen främst gynnar detaljisterna eller om fokus till 

lika hög grad ligger på kunden och därmed uppfyller ett tydligt behov för dem. För att besvara 

frågan genomförde vi fem djupintervjuver samt en konsumentundersökning. Först och främst 

kan vi konstatera att det under en längre tid funnits ett behov av lägre matpriser i Sverige. 

Införandet av handelns EMV förefaller vara ett bra initiativ till att försöka tillgodose detta 

behov och vi kan i de butiker vi valt att studera konstatera att det inte har skett på bekostnad 

av konsumentens valfrihet. Vår studie visar istället att ICA och Coops EMV har lyckats skapa 

tydliga mervärden för konsumenten, där pris och kvalitet är speciellt viktiga för store brands. 

Dessa värden har växt sig så starka att ett antal av ICA och Coops EMV- produkter nu till och 

med är marknadsledande inom sitt område. En naturlig påföljd av detta är att dessa produkter 

får den hyllplacering de förtjänar. På så sätt är det oftast kända leverantörsvarumärken som är 

självsanerande och inte detaljisterna i fråga som ratar dessa och plockar bort dem ur sitt 

sortiment. Kundens åsikter är därför det primära för detaljisterna och i vår studie har vi inte 

funnit något fall där butikerna faktiskt har ersatt ett känt leverantörsvarumärke med EMV för 

att genom högre marginaler gynna sig själva. Istället är detaljisterna i första hand mån om sina 

kunder och inser att man måste värna om mångfald och valfrihet även om alternativet med 

EMV är mycket lockande. Studien visar inte några tydliga tendenser till missnöje från 

konsumenterna som skulle kunna skada relationerna mellan kund och detaljist genom att 

använda sig av EMV. Det är tydligt att det är kunden som står i centrum och användandet av 

EMV måste betraktas som en win-win situation. Vidare anser främst detaljisterna att EMV 

uppfyller ännu ett tydligt behov för konsumenten då man menar på att kunden genom de 

prisvärda EMV-alternativet i kombination med välsorterade och välstrukturerade butiker har 

möjligheten att genomföra all sin shopping i samma butik och ska därför inte behöva 

kompliteringshandla för att finna billiga alternativ. 
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8.0 Avslutande diskussion   
Genom vår studie har vi kunnat se tydliga tendenser till att ICA och Coop tillfredställer ett 

behov för många konsumenter genom användandet av EMV. Det intressanta är därmed att gå 

ett steg längre och fråga sig vilka begräsningar EMV har och vilka effekter det skulle kunna 

ha på den fortsatta expansionen av användandet på den svenska marknaden. Här bidrar vår 

studie med intressanta tecken på varför användandet och populariteten av EMV till viss del 

fortfarande kan betraktas som begränsad. Ett sådant tecken är att den höga kvaliteten på store 

brands inte är genomgående konsistent för tillfället. Många menar på att det främst beror på 

att produktionsfaciliteter och produktionsmetoder på vissa produkter här skiljer sig en aning 

från leverantörsvarumärkerna. Därför har många leverantörsvarumärken fortfarande en 

konkurrensfördel och fler trogna kunder trots det förmånliga priset på store brands. Det har 

också visat sig att även om de flesta konsumenterna är nöjda med sina köp av EMV så 

prioriterar de inte EMV i alla lägen och på så sätt måste det på sikt anses svårt att skapa så 

kallade hard-core loyals som bara är lojala till butiken och deras EMV. Vi kan därmed inte se 

att det inom den svenska livsmedelsbranschen skulle vara möjligt att överstiga en gräns som 

enligt vår undersökning ligger någonstans mellan 20-30 procent av EMV i butikerna. Detta på 

grund av att vi uppfattar det som att den svenska befolkningen kräver en valfrihet och en 

mångfald i sin butik. I studien hävdar också insatta personer att livsmedelskulturen i Sverige 

kräver så kallade klassiska varumärken. Här ser vi tydligt att Sverige skiljer sig från ett flertal 

andra Europeiska länder där det har visat sig fullt möjligt att satsa på och använda sig av ett 

koncept med 100 procent EMV fokus. Med denna aktuella kunskap vill vi därför 

rekommendera ICA och Coop butiker som använder sig av EMV att inse dess fördelar för 

kunden. Det är dock viktigt att också inse dess begränsningar och inte satsa på ett koncept där 

man väljer bort kända leverantörsvarumärken och endast satsar på EMV. 

 

Vad som är av intresse i studien är dock fallet med det välkända glassvarumärket GB- Big 

som plockades bort i alla ICA- butiker och ersattes med EMV. Kundreaktionen blev inte 

riktigt det ramaskri som detaljisterna förväntat sig. Alternativet EMV accepterades av de 

flesta konsumenterna eftersom glassförsäljningen i dessa butiker inte stannade av trots att 

denna klassiker saknades i sortimentet. Vår förklaring till detta är att det kan finnas en 

psykologisk spärr i många konsumenters medvetande till att det klassiska alltid är bäst 

medans EMV inte är värda att pröva på. Vi tror dock fortfarande att reaktionerna begränsades 

eftersom det endast var ett klassiskt leverantörsvarumärke som plockades bort i detta fall. 
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Reaktionen skulle kunna bli märkbart annorlunda ifall fler varumärken plockades bort vid 

samma tillfälle och begränsade urvalet på ett flertal produkter inom andra produktkategorier.  

9.0 Vidare forskning 
Vi tycker att det skulle vara intressant att forska kring vad som skulle kunna hända i framtiden 

ifall det endast fanns EMV i dagligvarubutikernas hyllor. Kommer konsumenterna då också 

kunna handla EMV till dagens relativt låga priser i jämförelse till leverantörernas varor eller 

kommer ICA och Coop att höja priserna då dagens konkurrerande leverantörer eventuellt i 

framtiden kommer att slås ut på grund av den allt mer monopolistiska marknaden som för 

närvarande växer sig stark. Detta är för oss vid denna tidpunkt ett otänkbart scenario, men 

eftersom det har lyckats i ett antal andra europeiska länder kan man aldrig vet med säkerhet. 
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11.0 Bilagor 
 
 
Intervjumall för butikschefer 
 
Inledning: 

1. Hur eller på vilket sätt använder du dig av EMV i din butik? (Relativt liten butik får 
kanske inte in allt samtidigt). 

2. Vad anser du vara fördelarna med EMV, för ER, samt för konsumenten (kundnytta)? 
3. Har du själv något exempel där du valt att ersätta ett känt varumärke (Produkt) med 

EMV? 
Mot konsument 

4. Bemöts ni av någon form av kritik från konsumenterna vad gäller EMV? 
5. Hur följer ni upp vad konsumenterna tycker om EMV? 
6. Vad vet du om dina kunders syn på EMV, d.v.s feedback från kunderna? 
7. Många associerar ju EMV med lite sämre kvalitet, hur ser du på det? 
8. Hur vill du att kunden ska associera de Egna märkesvarorna? 
9. Hur ser du på försvinnandet av andra varumärken? 

Lojalitet 
10. Är EMV ett sätt att värna om relationerna till sina kunder? 
11. Roos menar på att vissa personer bara är lojala till priset, medans andra är lojala av 

nostalgiska skäl, är det så med EMV tror du? Vad är målet? 
12. Tror du det finns en baktanke med EMV att få så kallade hard-core loyals d.v.s 

personer som bara köper EMV?  
13. Anser du att alternativet EMV är ett sätt att få mer lojala kunder, hur? 

Gräns/Allmäna Tankar 
14. Allmäna tankar kring ”intåget” av EMV, har det skett successivt och på ett smidigt 

sätt? 
15. Är EMV ett fullvärdigt komplement till leverantörernas varumärken eller är det 

tillräckligt bra för att ersätta dessa? 
16. Framtid med EMV? Vad händer om den går från 12 % till t ex 30-40 % ? 
17. Anser du att det finns någon gräns för användandet av EMV? Var går den? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


