
 
 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Nordiska Detaljhandelslinjen  
 
Kandidatuppsats 10 poäng 
HT 2005 
 
 
 
 
 

En undersökning av maktförskjutningen 
från producent mot detaljist 

 
- de följder förändrade marknadsförutsättningar får för 

produktutveckling & produktinnovation inom mejeribranschen - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppsatsförfattare:    Handledare: 
Lukas Lindh     Anders Lundkvist Ph.d 
Mats Lindtorp 
Otto Eriksson



Kandidatuppsats Nordiska Detaljhandelslinjen, 10 poäng HT 05 2006-03-09 
Av Lukas Lindh, Mats Lindtorp & Otto Eriksson 
 

  1 (70) 

Abstrakt  
 
Mejerimarknaden har länge undgått konkurrens från EMV, så är inte längre fallet. Andelen 
EMV i butikernas mejerisortiment ökar nu hela tiden. Inom många andra branscher som 
arbetar med dagligvaruhandeln har introduktionen av EMV bidragit till en maktförskjutning 
från producent mot detaljist. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka om en 
maktförskjutning även skett från producent mot detaljist på den svenska mejerimarknaden. 
Syftet är också att undersöka vilka faktorer som bidragit till att maktförskjutningen inträffat 
samt hur maktförskjutningen påverkat mejeriproducenterna i deras arbete med 
produktutveckling och produktinnovation. För att få en så rättvisande bild som möjligt har alla 
mejeriföreningar som är medlemmar i branschorganisationen Svensk Mjölk deltagit i studien. 
Dessa är: Arla Foods, Skånemejerier, Milko, Norrmejerier, Falköpings mejeri, Gefleortens 
mejeriförening och Gäsene mejeri. Tillsammans utgör dessa mejeriföreningar 99.9 procent av 
marknaden sett till antal kilo invägd mjölk. 
 
Det kan konstateras att de svenska mejeriproducenterna upplever att en maktförskjutning skett 
från producent mot detaljist. En avreglering i mitten av 90-talet öppnade upp marknaden och 
ökade konkurrensen. Konkurrensen hårdnade också som en följd av att dagligvaruhandeln 
centraliserat sitt beslutsfattande vilket resulterat i att handeln tagit kontroll över butikshyllorna. 
Nu driver handeln kategorierna med hjälp av sina egna märkesvaror. Handelns egna 
märkesvaror (EMV) bör betraktas som den enskilt starkaste orsaken till maktförskjutningen 
och har otvivelaktig påverkat mejeriproducenternas arbete med innovation och 
produktutveckling.  
 
För att distansera sig från EMV och lågprisprodukter arbetar mejeriproducenterna med att öka 
förädligsvärdet hos sina egna märkesvaror. Mejeriproducenterna strävar efter att kunna erbjuda 
unika produkter genom att ständigt förbättra egenskaperna hos de egna produkterna genom 
bland annat finna ny tekniska lösningar, konsumtionssammanhang och affärsområden. Mycket 
av utvecklingsarbetet kretsar också kring att kunna effektivisera och förkorta processer som till 
exempel tiden från idé till färdig produkt. Trots hårdare tider och tuffare klimat har 
produktutvecklingen och produktinnovationens omfattning inte minskat. De företag som valt 
att dra ned på resurser har ändå lyckats bibehålla prestationens omfattning. 
 
Produktutveckling och innovation pågår nu också på en mer strategiska nivå. På den 
strategiska nivån sker innovation och utveckling utan att någon direkt förändring av produktens 
fysiska egenskaper sker. Det handlar om att ta fram nya processer, starta samarbeten och skapa 
nya affärsområden. De företag som besitter ett stort kunnande om en viss process kan till 
exempel sälja denna kunskap i form av innovations- och utvecklingstjänster och inte bara sälja 
den färdiga produkten. 
 
Mycket av utvecklingsarbetet handlar också om att kunna hantera flera strategier samtidigt. 
Anledningen är att olika produkter behöver olika strategier i utvecklingsarbetet. Det är därför 
vanligt att företag har en separat strategi för EMV och en annan för LMV. Sex av sju 
mejeriföreningar i studien producerar i dagsläget varor åt handeln under handelns egna 
varumärken. Det är tydligt att de flesta betraktar denna utveckling som något betydande för 
framtiden även om de i dagsläget inte ser någon direkt ekonomisk vinning i det. EMV-
produktion betraktas av en del mejeriproducenter som en betydelsefull affärsmöjlighet medan 
andra menar att det helt enkelt är för riskabelt att stå utanför och inte producera EMV.  
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1. INLEDNING 
 
Detta kapitel syftar till att introducera läsaren i studiens bakgrund. Bakgrunden beskrivs 
genom att en diskussion förs gällande maktförskjutningen från producent mot detaljist och hur 
den ser ut på den svenska dagligvarumarknaden idag. Därefter presenteras ämnesområdets 
problematik vilket ligger till grund för undersökningens syfte och frågeställning. Slutligen 
presenteras en disposition över uppsatsens innehåll. 
 

1.1 Ämnesinledning 
 
På den svenska marknaden för livsmedelsproduktion råder det i dagsläget hård konkurrens. 
Konkurrensen kommer från detaljisterna, producenternas egna kunder, vilka har tagit kontroll 
över utbudet i butikshyllorna. Detaljisterna bestämmer vilka produkter som skall finnas i 
hyllan, hur stor del av utrymmet de skall få samt hur varan exponeras i butikshyllan. 
Detaljisterna har bestämt sig för att en viss del av sortimenten skall bestå av produkter under 
eget namn, så kallade egna märkesvaror (EMV). Dessa varor har en självklar plats i det 
begränsade hyllutrymmet, vilket leder till en förändring gentemot hur det förhöll sig tidigare. 
Historiskt sett såg det annorlunda ut då producenterna i större utsträckning kunde påverka 
exponering i butik och utvecklingen av produktkategorierna. De förändrade förutsättningarna 
har gett upphov till en förflyttning av makten från producent mot detaljist, i denna uppsats 
kallad maktförskjutning. Maktförskjutningen innebär därför att detaljisterna stärkt sin position 
gentemot producenterna. (Olsson, R. 2005) Fredrik Bergström, verkställande direktör, vid 
Handelns Utredningsinstitut beskriver situationen på följande sätt:  
 
”EMV-trenden innebär en maktförskjutning från producent till detaljist, eftersom 
producenterna blir mer och mer utbytbara” (Olsson, R. 2005) 
 
Leverantörernas affärsmodell för att hantera denna situation har enligt den brittiske 
varumärkesexperten Peter Cheverton varit att ha överlägsna och svårkopierade 
märkesprodukter som kan säljas dyrt med kraftig marknadsföring (Sundström, N. 2005). 
Producenterna har följaktligen försökt att differentiera sig från handelns egna märkesvaror 
genom att satsa mer resurser på produktutveckling och produktinnovation. Producenterna 
försöker bevara så mycket av sitt forna inflytande som möjligt genom att ständigt framhäver 
sina produkter som mer förädlade och mer unika än handelns egna märkesvaror.  
 
På den svenska marknaden för livsmedelsproduktion är förutsättningarna inte desamma som 
förr och ytterliggare förändringar kommer med stor säkerhet att ske. Arbetsgruppen avser 
därför undersöka orsakerna bakom den eventuella maktförskjutningen på mejerimarknaden 
samt hur den påverkar produktutveckling och produktinnovation.   
 

1.2 Problembakgrund  
 
Dagligvaruhandlarna har sedan 1800-talet haft en relativt utsatt position. Producenterna har i 
princip haft all makt och bestämt vilka varor som skall finnas på detaljisternas hyllor. Under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började dock dagligvaruhandlarna att organisera 
sig i sammanslutningar och intresseföreningar för att öka sina möjligheter att påverka. Under 
denna tid lades också många lagförslag fram vars främsta ändamål var att öka 
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konkurrensmöjligheterna på marknaden. Ytterligare ett skäl till dessa typer av lagförslag var att 
göra dagligvaruhandlarna position mindre utsatt och minska möjligheterna för producenter att 
ingå i karteller och skapa monopol, vilket skulle ha minskat konkurrensen och 
valmöjligheterna på dagligvarumarknaden. (Kylebäck, H. 2004 s. 36-40) 
 
Under mitten av 1900-talet började dagligvaruhandlarna att växa i storlek till följd av 
sammanslutningar i större organisationer. Avsikten var att möjliggöra stordriftsfördelar och 
förbättra sin förhandlingssituation. De organisationer som blev de största mest betydelsefulla är 
dagens ICA, Coop och Axfood. Senare under 1900-talet arbetade de svenska detaljisterna med 
att utveckla lagerhållning, distribution, transporter och marknadsföring. På det hela taget blev 
de tre stora aktörerna duktiga inom ovannämnda verksamhetsområdena. Under slutet av 
nittonhundratalet växte dagligvarukedjorna och deras makt ökade gentemot producenterna. När 
sedan de egna märkesvarorna introducerades på dagligvarumarknaden blev förändringen av 
maktförhållandet mer framträdande.  Producenterna som tidigare kunde bestämma ganska fritt 
hade på ett århundrade förlorat stora delar av sin handlingskraft och makt. Detta beror av 
dagligvarukedjornas ökande storlek samt introduktionen av handelns egna märkesvaror. 
(Kylebäck, H. 2004 s. 280-284, 308-309)   
 
Den främsta orsaken till maktförskjutningen är att detaljisternas sortiment kompletterats med 
varor producerade i handlarnas egen regi (EMV). De senaste åren har EMV-andelen ökat 
betydligt på den svenska dagligvarumarknaden och utgör idag närmare 15 procent av de största 
dagligvarukedjornas sortiment. Trots denna ökning ligger den svenska dagligvarumarknaden 
lång efter resten av Europa mätt i relativ andel egna märkesvaror av det totala sortimentet. I 
Schweiz beräknas att snart hälften av dagligvaruhandelns sortiment kommer att bestå av egna 
märkesvaror. I Storbritannien och Belgien ligger EMV-andelen omkring 40 procent, i Tyskland 
35 procent och i Frankrike 25 procent (Bertoft, J. 2005).  
 
Enligt Peter Cheverton (2005) kan EMV-andelen mycket väl öka i Sverige utan att det  
behöver bli en kamp mellan detaljisterna och producenterna. Han sneglar mot Storbritannien 
där nya specialsortiment tas fram och plats ges för nischade leverantörer med exempelvis 
etiska och ekologiskt producerade varor som utvecklas i samarbete med dagligvaruhandeln. 
Cheverton konstaterar att kedjornas egna varumärken står för innovationerna tillsammans med 
vad han kallar de nya leverantörerna. (Sundström, N. 2005)   
 
Henrik Vestin och Johan Östberg (2005), studenter vid Nordiska Detaljhandelshögskolan 
skriver i sin kandidatuppsats att Sverige just nu står vid ett vägskäl gällande EMV. Vestin och 
Östberg ser således två utvecklingsmöjligheter för den svenska marknaden i framtiden. Den 
tyska, där EMV främst används för att pressa priser. Där har EMV bidragit till att 
variationsvidden i sortimentet minskat. I Storbritannien är EMV ett sätt att differentiera sig och 
stärka dagligvarukedjornas varumärke, inte främst ett sätt att pressa priser. Vestin och Östberg 
ställer sig frågande till vilket spår EMV tåget i Sverige växlar in på, det tyska spåret eller det 
brittiska spåret? (Forne, D. 2005)  
 
Enligt Thomas Svaton, verkställande direktör, för Svensk Dagligvaruhandel talar experterna 
om tre utvecklingssteg gällande EMV. I det första steget återfinns billiga basvaror i enkla 
förpackningar. Det andra utvecklingssteget karakteriseras av EMV med samma kvalité som 
motsvarande leverantörsmärkesvara, men priset är 10-15 procent lägre. Det tredje EMV-steget 
handlar om förädlade produkter och därmed en högre prissättning. Han använder Brittiska 
Tesco och Franska Carrefour som paradexempel på vad det tredje steget för med sig. Carrefour 
har till exempel kommit långt i utvecklingen av ett nytt färskvarusortiment inriktat på att vara 
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nyttigt och ekologiskt. Svenska ICA är enligt Svaton också inne och nosar på produkter i den 
tredje EMV-fasen i och med lanseringen av sortimentet ICA Gott Liv. Tesco fokuserar på att 
erbjuda sina kunder en mängd olika egna märkesvaror i ett flertal kategorier och tjänster vilket 
har resulterat i nöjda kunder som stannar allt längre i Tescos butiker. Svaton framhåller även 
vikten av samarbeten med leverantörer av olika slag. Han säger att i Tescos varuhus kan 
kunderna till exempel göra olika bankärenden, beställa resor och till och med använda sin 
kundbonus till begravningskistan. (Sundström, N. 2005)  
 

1.3 Problematisering  
 
I dag är detaljisterna på den svenska dagligvarumarknaden starkare och mer välorganiserade än 
tidigare. Den svenska dagligvarumarknaden domineras av ICA, Coop och Axfood som tack 
vare sin storlek och sitt inflytande kan sätta stor press på leverantörerna. Idag är leverantörerna 
mer utbytbara, bland annat på grund av EMV, vilket leder till en förskjutning av makten från 
producent mot detaljist. Då dessa tre aktörer dominerar den svenska dagligvarumarknaden 
skulle det var katastrofalt för en enskild leverantör om någon av de tre stora 
dagligvarukedjorna valde att inte arbeta med dem.  
 
Tack vare att handeln kontrollerar hyllutrymmet och kanalen ut till konsument kan de sätta 
press på producenterna. Detta resulterar i ett beroendeförhållande då dagligvaruhandeln är 
producenternas absolut största kund vilket ur producenternas synvinkel är ett problem. Ett 
annat problem är att producenterna i många fall väljer att producera dagligvarukedjornas egna 
varor när den egna produktionen inte fyller ut produktionskapaciteten. Detta bör även de 
betraktas som ett problem då producenterna samtidigt som de fyller ut tomrummet i den egna 
produktionen också skapar varor som i många fall konkurrerar med de egna.  
 
Producenternas största kunder är som tidigare nämnts dagligvaruhandeln. Därför bör 
producenterna av denna anledning värna om sina största kunder vilket, relaterat till 
ovanstående resonemang, blir problematiskt. Hur skall utveckling och innovation kunna 
bedrivas på ett lönsamt sätt när produktion av både EMV och LMV sker? Att här kunna avväga 
vad som är lönsamt och vad som är mindre lönsamt blir avgörande för producentens framtid. 
Samtidigt som differentiering kräver innovationer och utveckling så är detta kostsamt och att 
lönsamhetsmarginalerna redan från början är små gör inte det hela lättare.  
 

1.5 Problemformulering 
 
En maktförskjutning råder på den svenska dagligvarumarknaden. I och med förskjutningen av 
makt tror författarna att producenternas strategier gällande produktutveckling och 
produktinnovation kommer påverkas. Frågan är vad som gäller för den svenska 
mejerimarknaden? Har en förskjutning ägt rum även här? Och hur påverkas innovation och 
produktutveckling? 
 
EMV är ett ganska nytt fenomen på den svenska mejerimarknaden till skillnad från övriga 
livsmedelsmarknaden. Detta har enligt författarna påverkat mejeriproducenterna till att vidta 
nya strategier för att möta konkurrensen från handelns egna varor. En undersökning av detta 
slag bör därför vara av intresse för aktörer inom branschen, aktörer i andra branscher och för 
konsumenter av mejerivaror.  
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För att undersöka detta problem har arbetsgruppen valt att formulera en frågeställning i tre 
delar som hänger samman i en logisk följd. Arbetsgruppen måste således i första hand söka 
svar på huruvida en maktförskjutning skett på den svenska mejerimarknaden och i andra hand 
vilka faktorer som bidragit till förskjutningen och till sist hur den påverkat innovationer och 
produktutveckling. 
 

1.6 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att klargöra huruvida en maktförskjutning från mejeriproducent 
mot detaljist ägt rum på den svenska dagligvarumarknaden. Författarna ämnar även undersöka 
vilka faktorer som bidragit till att maktförskjutningen inträffat samt hur maktförskjutningen 
påverkat mejeriproducenterna i deras arbete med produktutveckling och produktinnovation.  
 
De mejeriproducenter studien inbegriper är samtliga medlemmar i branschorganisationen 
Svensk Mjölk. De deltagande företagen är: Arla Foods, Skånemejerier, Milko, Norrmejerier, 
Falköpings mejeri, Gefleortens mejeriförening och Gäsene mejeri. 
 

1.7 Frågeställning  
 

• Upplever mejeriproducenterna att en maktförskjutning skett från producent mot 
detaljist? 

• Hur beskriver mejeriproducenterna maktförskjutningen samt vilka faktorer har bidragit 
till att maktförskjutningen inträffat? 

• Hur har maktförskjutningen påverkat mejeriproducenterna i deras arbete med 
produktutveckling och produktinnovation?  

 

1.8 Uppsatsens disposition 
 
I kapitel 2 följer en redogörelse av de metoder och undersökningsstrategier arbetsgruppen 
använt sig av för att uppnå syftet med uppsatsen. Kapitlet innefattar en presentation av den 
undersökningsansats och det tillvägagångssätt som ligger till grund för studiens genomförande. 
För att läsaren skall kunna tillgodogöra sig informationen i uppsatsens på optimalt sätt 
presenteras definitioner av termer och begrepp som används genomgående i uppsatsen.  
 
I nästföljande kapitel analyseras empirin och presenteras i from av teman som behandlar de 
intryck som studien resulterade i. I kapitel 4 presenteras generella slutledningar om 
maktförskjutningens egenskaper och hur desamma har påverkat produktutveckling och 
produktinnovation. Avslutningsvis i detta kapitel presenteras hur ett samarbete med handeln 
skulle kunna se ut i framtiden.   
 
Vid induktiv metod genomförs ofta en jämförelse med befintlig teori för att se om och hur 
empiri och teori stämmer överens. I kapitel 5 ”Teoretisk analys av det empiriska resultatet” 
tillämpas de teorier som arbetsgruppen anser kan förklara det empiriska resultatet. 
Avslutningsvis i kapitel 6 redovisar författarna egna tankar och reflektioner som uppkommit 
under studiens genomförande.  
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2. METOD 
 
I detta kapitel följer en redogörelse av den metod och undersökningsstrategi arbetsgruppen 
använt sig av för att uppnå uppsatsens syfte. Kapitlet innefattar en presentation av den 
teoretiska undersökningsansats och det tillvägagångssätt som ligger till grund för studiens 
genomförande. För att öka förståelsen för empiri och analys presenteras en definition av de 
begrepp vars tillämpning behöver förklaras.  
 

2.1 Access 
 
Arbetsgruppen har tagit hjälp av en medarbetare på Lantbrukarnas riksförbund för att initiera 
kontakt med representanter från de företag som definieras i studiens urval. Personerna som 
deltagit i studien är antingen verkställande direktör eller en av VD utsedd representant bäst 
lämpad för ändamålet. I det brev (bilaga 1) som skickades till samtliga mejeriers representanter 
förklarades arbetsgruppens avsikt och syfte med undersökningen och vilken information som 
var önskvärd från mejeriernas sida.  
 

2.2 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
 
Arbetsgruppen avser undersöka om mejeriproducenterna upplever att det skett en 
maktförskjutning och varför den skett, och i så fall, vilka följder den får för produktutveckling 
och produktinnovation. Författarna anser att undersökningar av denna karaktär kräver en 
djupare kontextuell förståelse på grund av den låga kvantifierbarheten. Med detta resonemang 
som bakgrund kommer uppsatsen att präglas av ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
Hermeneutik är en metodlära som grundar sig i tolkning av innebörder i dess vidaste betydelse. 
Det handlar ofta om att uttyda en praxis eller tradition inom ett område och att nå en djupare 
förståelse för fenomen där inom. (Wallén, G. 1996 s. 33) 
 

2.3 Kvalitativ metod 
  
Författarna betraktar mejerimarknaden som ett eget sammanhang. Därför eftersökes en 
grundläggande kontextuell förståelse för att få en djupare och vidare kunskap om området, 
problemet och fenomenet samt dess relation till sammanhang och omgivning. Detta är 
nödvändigt för att på ett ändamålsenligt sätt kunna inhämta nödvändig empiri. Mot denna 
bakgrund anser arbetsgruppen att en kvalitativ ansats är den enda vägen att gå då målet med 
studien är att undersöka hur maktförskjutning förändrar sammanhanget och hur det påverkar 
aktörernas strategier gällande produktutveckling och produktinnovation.  
 
Kvalitativa studier syftar till att undersöka av vilken karaktär en företeelse är och hur den skall 
identifieras. Typiska drag hos fenomen som undersöks kvalitativt är att fenomenet är, 
mångtydigt, inte kan kvantifieras tillfredställande, innebörder och att symboler framträder inte 
naturligt utan måste tolkas fram. Kvalitativa studier används också när en kontextuell kunskap 
behövs vid studier av fragment, och ofullständig information. Mycket av kvalitativ metod 
innebär att betrakta fenomen ur ett kontextuellt perspektiv samt att hela tiden växla mellan 
helhetsperspektiv och delperspektiv. Detta för att erhålla en djupare förståelse kring ett 
svårdefinierat område, fenomen eller sammanhang. (Wallén, G. 1996 s. 73) 
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2.4 Induktiv ansats 
 
Författarna använder en induktiv ansats till problemet och avser tillämpa den på följande sätt. 
Avsikten är att efter studiens avslutande kontrollera om det finns samstämmiga mönster i den 
inhämtade empirin som kan förklaras av redan existerande teori. För att så förutsättningslöst 
som möjligt kunna genomföra studien har författarna inte tagit del av någon teori innan 
undersökningen utan enbart nödvändig bakgrundsfakta.  
 
Induktiva studier innebär att utgångspunkten för en undersökning ofta tas från observationer i 
verkligheten och söker sammanfatta regelbundenheter till teorier. Induktiva studier brukas i 
princip bara inom den kvalitativa traditionen, dock används induktion nästintill uteslutande när 
det kommer till att forska inom ett område där det sedan innan inte finns någon teori. Induktiv 
forskning skall bedrivas förutsättningslöst, detta för att forskaren inte skall ”färga” den data 
som inhämtas och kunna behandla data objektivt. (Wallén, G. 1996 s. 89-91) 
 

2.5 Undersökningsstrategi – Deskriptiv studie 
 
Arbetsgruppen har valt en deskriptiv undersökningsstrategi då den på bästa sätt kan förklara 
varför något inträffat, innan vetskap finns om vad eller om något har förändrats på den svenska 
mejerimarknaden. Deskriptiv studie används för att porträttera en händelse och/eller situation. 
(Saunders, M. et al. 2003 s. 97) Denna undersökningsstrategi är lämplig då den skapar 
möjligheter att beskriva förändringen på mejerimarkanden samt hur produktutveckling och 
produktinnovation påverkas av maktförskjutningen. 
 

2.6 Sekundärdataundersökning 
 
För att kunna utforma intervjuerna med företagen som studien berör anser arbetsgruppen att en 
förundersökning är nödvändig. Denna undersökning ämnar skapa en plattform, en grund för 
arbetsgruppen att ta ansats ifrån vid utformandet av intervjumall och för att kunna avgöra hur 
informationsbehovet ser ut. Författarna anser att sekundärdataundersökningen inte tillför 
läsaren någonting, därför har den exkluderats ur uppsatsen. Sekundärdataundersökningen 
baseras i första hand på företagens årsredovisningar från år 2004.  
 

2.7 Urval  
 
Urvalet består av alla mejeriföreningar som är medlemmar i branschorganisationen Svensk 
Mjölk som utgör merparten av den svenska mejerimarknaden. De medverkande 
mejeriföreningarna är i fallande storleksordning baserat på andel av totalt antal kilo invägd 
mjölk i Sverige: Arla Foods, Skånemejerier, Milko, Norrmejerier, Falköpings mejeri, 
Gefleortens mejeri och Gäsene mejeri. Sammantaget utgjorde dessa sju mejerier år 2000 99.9 
procent av totalt antal invägda kilo mjölk på den svenska marknaden. (Svensk Mjölk. 2001 s. 
25)  
 
Vissa av mejerierna meddelade relativt omgående att de var villiga att delta i studien medan 
andra tog längre tid på sig att svara. En av respondenterna var svår att få kontakt med och 
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medförde därför en viss osäkerhet då författarna inte viste om studien skulle kunna genomföras 
inom tidsramen. Detta innebar ett orosmoment då förhoppningarna var att kunna göra en 
totalundersökning för att kunna maximera studiens generaliserbarhet. Dock fick arbetsgruppen 
till sist svar från samtliga mejerier i urvalsgruppen. 
 

2.8 Intervjuteknik 
 
Innan själva intervjutillfället gjordes ett telefonsamtal till samliga deltagare och tillfälle för 
intervju bestämdes. För att bekräfta överenskommet intervjutillfälle skickades ett e-
postmeddelande med ett bifogat frågebatteri. Detta gjordes för att respondenterna vid 
intervjutillfället skulle vara väl förberedda och informerade om vilka ämnen diskussionen 
avsåg behandla. Intervjuerna genomfördes via högtalartelefon så att alla deltagare i 
arbetsgruppen skulle kunna medverka. Själva intervjun dokumenterades via diktafon och 
översattes sedan till pappersformat så snart detta var möjligt. Det var ibland svårt att höra vad 
som sagts och det tog i vissa fall relativt lång tid att renskriva en intervju, speciellt då målet var 
att återge vad som sagts ordagrant. Intervjumaterialet sammanfattades i löpande text för att 
underlätta vid analys. Den empiriska datan presenteras i sin helhet i bilagor längst bak i 
uppsatsen.   
 
Vid deskriptiva studier lämpar sig semistrukturerad intervjuteknik bra för att det ger utrymme 
för en relativt samtalsliknande intervju. Intervjun präglas ändå av ett ramverk som gör att 
samtalet berör de ”teman” som intervjun avser täcka. Semistrukturerade intervjuer är flexibla 
så till vida att frågornas ordning kan anpassas efter hur samtalet fortskrider. Vidare ges även 
utrymme för att ställa kompletterande frågor för att utveckla och specificera områden som 
kräver en mer ingående förklaring. Frågornas natur gör att intervjun bör spelas in så att 
dokumentation i text senare kan genomföras då svarens omfång vid denna typ av intervju ofta 
blir stort. (Saunders, M. et al. 2003 s. 246-247) 
 

2.9 Metodkritik 
 
Då induktiv metod principiellt kräver att efterforskningarna genomföras förutsättningslöst kan 
viss kritik riktas mot att författarna försåg sig med bakgrundsinformation om 
dagligvarumarknaden i stort och om respektive företag innan studiens genomförande. 
Intervjuerna som genomfördes kan i viss mån ge olika resultat då olika deltagare i 
arbetsgruppen utförde intervjuerna. Då intervjuteknik och kunskap kan skilja sig mellan olika 
individer kan författarna inte helt utesluta att detta påverkat utfallet. Likväl kan data tolkas 
olika av olika individer och därför bör det framhållas att tolkningen präglas av författarnas 
förförståelsen. Att intervjuerna utfördes via telefon och att arbetsgruppen aldrig träffat 
respondenterna kan också ha påverkat resultatet av intervjuerna. Problemet med detta ligger i 
att telefonintervjuer kan uppfattas som opersonliga och respondenten kan vara mindre villig 
dela med sig av relevant och känslig information. 
 

2.10 Begreppsdefinitioner 
 
Bulkprodukter 
Vara som transporteras oförpackad i stora partier. (Györki, I. & Sjögren, P. 1999 s. 80) 
 



Kandidatuppsats Nordiska Detaljhandelslinjen, 10 poäng HT 05 2006-03-09 
Av Lukas Lindh, Mats Lindtorp & Otto Eriksson 
 

  12 (70) 

Distansera 
Gå förbi, lämna bakom sig, överträffa, avlägsna sig känslomässigt eller intellektuellt. (Györki, 
I. & Sjögren, P. 1999 s. 107) Genom att erbjuda annorlunda egenskaper till konsument för att 
skilja sig från konkurrenter. 
 
EMV 
Handelns egna märkesvaror avses i uppsatsen som en produkt framtagen av och för en 
detaljist som endast säljs i butiker kontrollerade av detaljisten. (Bohlin, N. et al. 2005) 
 
Förädlingsvärde 
Är ett mått på ett företags förmåga att skapa ett mervärde. (Holmström, N. 1997 s.112) 
 
Generiska produkter  
Avser släktet eller artens betydelse när man använder ett ord för att tala om alla de individer 
eller föremål som ordet betecknar. (Györki, I. & Sjögren, P. 1999 s. 186) En generisk produkt 
är en produkt som många aktörer på marknaden redan erbjuder, produkten skiljer sig 
följaktligen inte från andra i sitt utförande.  
 
Handel 
Köp och försäljning, kommers; affär, butik. (Györki, I. & Sjögren, P. 1999 s. 209) Avser i detta 
sammanhang detalj- eller dagligvaruhandeln som sådan. 
 
Kartell 
Avser överenskommelse mellan företag i konkurrensbegränsande syfte, något som är förbjudet 
enligt konkurrenslagen. (Holmström, N. 1997 s. 145) 
 
Legoproduktion  
Att ett företag (underleverantör) tillverkar detaljer som skall ingå i en produkt hos ett annat 
företag. (Györki, I. & Sjögren, P. 1999 s. 316) 
 
LMV 
Leverantörernas egna varumärken avses i uppsatsen en produkt framtagen och marknadsförd 
av en leverantör. (Bohlin, N. et al. 2005) 
 
Maktskifte 
Ett skifte i makt från en aktör till en annan. En positionsväxling som ger möjlighet till 
förändring,. (Olsson, R. 2005) 
 
Oligopol 
Är en konkurrensform som innebär att marknaden domineras av ett fåtal tillverkare eller 
säljare. (Holmström, N. 1997 s. 212) 
 
Process 
Ett tidsbestämt förlopp eller utveckling. (Györki, I. & Sjögren, P. 1999 s. 437) 
 
(Produkt)innovation 
Med innovation menas exploatering av en uppfinning, en ny affärsidé eller en ny 
produktionsmetod, de vill säga, då den tas i bruk för produktion eller distribution. (Holmström, 
N. 1997 s.131) 
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Produktutveckling 
Genomförs i syfte att företagets produkter ska skilja sig från konkurrenternas, de vill säga 
produktdifferentiering. Produktutveckling är ett konkurrensmedel och innebär att man ändrar 
en produkts utseende, form, färg, storlek etc. för at den ska sälja bättre på en redan existerande 
marknad eller för att den ska kunna säljas på en ny marknad. (Holmström, N. 1997 s. 234)  
 
Resursallokering 
Begreppet innebär hur framför allt produktionsfaktorer fördelas på produktion av olika varor 
eller på olika producenter. (Holmström, N. 1997 s. 248) 
 
Strategi 
Konsten att planlägga i stort. (Györki, I. & Sjögren, P. 1999 s. 553) En plan för hur man skall 
gå till väga för att uppnå ett önskat framtida tillstånd. 
 
Time-to-market 
Tiden som löper från produktidé till att den färdiga produkten finns tillgänglig på marknaden. 
(investorwords.com, 2006) 
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3. EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Empirin består av de genomförda 
intervjuerna med Toomas Allmere Produktvecklingschef Milko, Ove Alm Marknads & 
Försäljningschef Gefleortens mejeri, Thomas Andersson VD Falköpings mejeri, Per Blomquist 
VD Gefleortens mejeri, Bo Berg VD för Milko, Jörgen Lager Produktionschef Gäsene mejeri, 
Jan Persson VD Skånemejerier, Robert Svanberg Innovativ chef Arla Foods samt Olof Wallin 
VD Norrmejerier. Alla företag deltagande i undersökningen producerar idag EMV åt handeln 
förutom Gäsene mejeri som blivit tillfrågade om att producera men avböjt. Undersökningens 
resultat presenteras i form av teman som beskriver huvuddragen i det empiriska materialet. 
Varje tema inleds med en beskrivning av de viktigaste egenskaper som sedan exemplifieras 
genom respondenternas utsagor.  
 

Tabell 1: Mjölkinvägningsandel för medlemmarna i Svensk Mjölk år 2004 
 
Medlemmar i Svensk Mjölk Procent (%) 
Arla Foods 66,4 
Skånemejerier 11,7 
Milko 11,7 
Norrmejerier 5,9 
Falköpingsmejeri 2,3 
Gefleortens mejeri 1,3 
Gäsene mejeri 0,6 
Övriga (Gårdsmejerier) 0,1 
Summa: 100 

            Källa: Holmström, L. 2006 
  

3.1 Empiriskt resultat  

3.1.1 Nya marknadsförutsättningar ger ett tuffare klimat 
 
På den svenska mejerimarknaden råder i dagsläget full konkurrens men så har det inte alltid 
varit. Mejerimarknaden har historiskt präglats av en kartell- eller oligopolliknande situation 
där någon slags fiktiv konkurrens existerade mellan parterna. I mitten på 90-talet tvingades 
dock mejeriproducenterna att ta ett steg tillbaka gällande samarbetena och frångå den 
geografiska uppdelning som tidigare präglat mejerimarknaden. Konkurrenssituationen ser 
idag något annorlunda ut. Mejeriföretagen konkurrerar med varandra genom så kallade 
riksprodukter som distribueras över hela riket. Konkurrens tillkommer även från utländska 
aktörer som exempelvis finska Valio. Konkurrenssituationen förstärks ytterliggare genom 
handelns egna märkesvaror och idag är konkurrensen hårdare än någonsin på den svenska 
mejerimarknaden.  
 
Den svenska mejerimarknaden har tidigare kännetecknats av ett geografiskt monopol där varje 
företag varit ensam på sitt område. Idag har denna fiktiva konkurrenssituation övergått till en 
mer ”verklig” konkurrens (Blomqvist, P. 2005). Inom dessa geografiska områden har 
mejerierna genom direktdistribution haft vad som kan kallas för ”ensamrätt”. Väl utanför dessa 
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inmutande områden har branschen historiskt sett samarbetat mycket i övriga frågor. 
Sammanhållningen inom mejeribranschen har således varit djupgående och på så sätt har den 
svenska mejeribranschen betraktas som väldigt stark i förhållande till dagligvaruhandeln (Berg, 
B. 2005). Den ovan beskrivna situationen har nu luckrats upp till följd av en avreglering på 
marknaden som förbjudit mejerierna att samarbeta i mångt och mycket på det sätt som de 
tidigare gjort (Berg, B. 2005). Efter marknadens avreglering har mer ”naturliga” 
marknadskrafter tagit över som pådrivare av konkurrensen som till exempel lågpris och EMV 
(Wallin, O. 2005). Den reglering som fanns tidigare är sedan mitten på 90-talet försvunnen och 
idag råder det full konkurrens på den svenska mejerimarknaden (Persson, J. 2005). Gamla 
gränsdragningar och rolluppdelningar gäller således inte längre (Wallin, O. 2005).   
 

3.1.2 Centraliserat beslutsfattande och kategoristyrning driver 
maktförskjutningen 
 
Dagligvaruhandeln har vuxit sig starkare under senare år och har arbetat flitigt med att skjuta 
makten från producent mot detaljist. Med andra ord har producent- och leverantörsled, som 
tidigare hade ett övertag gentemot dagligvaruhandeln, förlorat mycket av sitt inflytande. Nu är 
det snarare handeln som pressar leverantörer och producenter än det tidigare omvända. En 
orsak till att dagligvarukedjorna kunnat stärka sin position på marknaden är att de 
centraliserat sina beslutsfunktioner vilket medfört att de mer målmedvetet kunnat agera 
enhetligt på hela marknaden. Dagligvaruhandeln har genom en mer aktiv styrning visat vem 
som äger hyllorna och på så vis vem som bestämmer över vilka varor som där skall  finnas och 
hur utvecklingen av kategorierna skall drivas. Konsekvenserna av detta kan bli att leverantörer 
som inte agerar i enlighet med dagligvarukedjornas önskemål helt enkelt tas ur sortimentet.  
 
De större kedjorna ICA, Coop och Axfood har centraliserat sina beslutsfunktioner och har 
därmed stärkt sin position gentemot producenterna (Berg, B. 2005). Denna centralisering har 
medfört att handeln genom enhetligt agerande kan styra varukategorierna i butik på ett helt 
annat sätt än tidigare. Producentens inflytande över varornas exponering minimeras således 
och handeln driver själv kategorierna. Att driva och föra utvecklingen av kategorierna framåt 
har tidigare genomförts av producenterna (Svanberg, R. 2005). Då det idag är handeln som 
driver kategorierna är det självfallet de som bestämmer vad som skall finnas i butikens 
sortiment och i förlängningen vilka leverantörsmärkesvaror som skall finnas i hyllorna. Ett 
exempel på maktförskjutningen eller om man så vill handelns makt över hyllorna är att de stora 
varumärkena Kelloggs och Gillette som inte fick behålla sina platser i sortimentet sedan de 
försökte sig på en prishöjning (Wallin, O. 2005).  
 

3.1.3 EMV, den enskilt starkaste orsaken till maktförskjutningen 
 
Den främsta konsekvensen av att EMV nu finns i hyllorna är att de minskar det faktiska 
utrymmet för producenterna att konkurrera om. När tillverkarna skall lansera en ny produkt 
vill dagligvaruhandeln veta hur de avser marknadsföra och arbeta med produkten för att 
säkerställa försäljning. Dagligvaruhandeln äger butiken, det vill säga kanalen mot konsument, 
vilket skapar ett beroendeförhållande som följaktligen påverkar maktförhållandet. Beroendet 
ökar ytterligare då många producenter tillverkar EMV åt handeln. Dessa EMV konkurrerar 
sedan med producentens egna märkesvaror. Detta förhållande är svårt att hantera då 
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konkurrenten skall behandlas som kund och samtidigt din kund som konkurrent. Handeln är ju 
dessutom mejeriproducenternas största och viktigaste kund så dilemmat är ett faktum.  
 
EMV har bidragit till att en minskad del av hyllutrymmet är tillgängligt för leverantörernas 
märkesvaror (LMV). Utrymmet i hyllan är förknippat med en viss försäljning. Försäljningen i 
sin tur är förknippad med intäkter. Om producenterna vill generera intäkter utöver de intäkter 
som motsvarar den del av hyllutrymmet de redan fogar över med sina LMV, förutsätter det att 
de producerar EMV. Anledningen till detta är att handeln begränsat hyllutrymmet för LMV till 
förmån för EMV (Svanberg, R. 2005).  Väljer producenterna att inte tillverka EMV ökar risken 
att handeln väljer förlägga produktionen utanför Sveriges gränser. Problematiken kring EMV 
ur detta perspektiv är att valmöjlighet blir mycket liten för mejeriproducenterna när det gäller 
att besluta om de ska producera EMV eller ej.   
 
För mejeriproducenterna skapar EMV både problem och möjligheter vilket resulterar i att svåra 
beslut måste fattas. Problematiken som genereras som en konsekvens av EMV-produktion 
innebär ett mycket komplicerat konkurrensförhållande. För det första konkurrerar 
mejeriproducenterna med varandra med sina egna produkter. Sedan konkurrerar 
producenternas egna produkter med handelns EMV som producenterna själva tillverkar. 
Ytterliggare konkurrens sker just om avtal med handeln om att producera EMV. Denna 
trefasade konkurrenssituation är mycket svår att hantera. Problematiken ligger i att ta beslut om 
att producera EMV när din kund är konkurrent och när produkten du tillverkar åt handeln 
konkurrerar med din egen.  
 
Till följd av att handeln sitter på kanalen till konsument samt bestämmer över exponeringen i 
butikshyllorna hamnar allt som oftast handelns egna märkesvaror på det mest förmånliga 
positionerna i butik. En position som inte motsvarar deras marknadsandel eller de aktiviteter 
som handeln ämnar genomföra för att stödja sina egna produkter. Bo Berg (2005) verkställande 
direktör för Milko exemplifierar detta genom att beskriva leverantörernas process gentemot 
handlarna när de skall lansera en ny produkt. Berg menar att när Milko skall lansera en produkt 
så måste de först argumentera för produktens unika egenskaper och sedan redogöra för de 
marknadsföringsaktiviteter som avser stötta produkten.  
 
EMV innebär inte bara problem utan skapar även möjligheter. De svenska mejeriföreningarna 
ägs av mjölkbönder och mejerierna har förbundit sig att köpa all mjölk som bönderna och 
tillika ägarna producerar. Detta ”avtal” kan vissa år genera ett mjölköverskott alltså mjölk som 
mejerierna måste köpa men inte kan förädla och således sälja. EMV kan erbjuda en möjlig 
lösning att ta ställning till. Täcker förtjänsten från EMV-produktion mjölkpriset till bonden 
samt förädlingskostnaderna? Vare sig om betalningen för handelns egna märkesvaror täcker 
råvaru- och produktionskostnad måste mejerierna ta ställningen till vad de intäkter som 
genereras genom EMV-produktion är värda i termer av tillkommande konkurrens. Produktion 
av EMV kan även hålla produktionsapparaten sysselsatt men frågan är bara till vilken grad 
producenterna vill belasta sina fabriker.  Finns ledig kapacitet kan EMV erbjuda en lösning. 
Dock måste producenterna ta ställning till huruvida den konkurrens som tillkommer genom 
EMV är värd de intäkter som de genererar. Producenterna måste beakta hur mycket 
produktionskapacitet som kan avsättas till EMV utan att riskera att den egna produktionen blir 
lidande exempelvis genom fluktrationer i försäljningen som gör att den egna produktionen 
måste ökas. Om mejeriet bundit upp sig att producera EMV och ingen ledig kapacitet finns 
riskeras utebliven försäljning. Ove Alm (2005) marknads- och försäljningschef på Gefleortens 
mejeri beskriver denna situation som dubbelbottnad då det inte råder någon tvekan om att 
EMV har tagit marknadsandelar från Gefleortens produkter. Samtidigt menar Alm att 
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Gefleortens mejeri är väldigt intresserade av att vara med på vad de kallar ”EMV-tåget”. 
Jörgen Lager produktionschef på Gäsene Mejeri säger att de tidigare tackat nej till att 
producera EMV för ICA och att det fortfarande inte är något de tänker satsa på. Anledningen 
till att Gäsene Mejeri valde att stå utanför enligt Lager är först och främst priset men framhåller 
också att de skulle bli väldigt beroende och sårbara om de exempelvis hade en produktion åt 
ICA på hela 80-90 procent av totalproduktionen (Lager, J. 2005). Sårbarheten ligger i att om 
ICA som dominerande och enda kund skulle välja att byta leverantör skulle det få ödesdigra 
konsekvenser för företaget. För att förhindra detta skulle då mejeriet bli tvunget att gå med på 
kundens krav. Anledningen till detta är självklar då en mejeriförenings huvudsakliga uppgift är 
att värna om att mjölkbönderna får avsättning för all sin mjölk till ett bra pris.   
 
Thomas Andersson verkställande direktör Falköpings mejeri uttrycker att EMV också handlar 
om relationer. För att överhuvudtaget kunna träffa handeln och ha en dialog eller en diskussion 
med dem så måste mejeriet producera EMV. Relationen uppstår tack vare EMV men man 
tvingas så att säga genom samarbetet in i relationen (Andersson, T. 2005). 

3.1.4 Hur maktförskjutningen påverkar produktinnovation och 
produktutveckling 
 
Innovation och produktutveckling har blivit allt viktigare och spelar en mycket central roll i 
dagens mejeriföretag. Mer innovativa produkter med unika egenskaper som tydligt särskiljer 
dem från konkurrenternas produkter. Företagen gör detta speciellt för att de vill distansera sig 
från EMV och lågprisprodukter genom att erbjuda högt förädlingsvärde och unika egenskaper. 
Högt förädlingsvärde uppnås genom att öka bearbetningen av råvaran och på så vis öka 
värdet på produkten. För att öka förädlingsvärdet satsar mejeriproducenterna mycket på ny 
teknik och de fördelar den kan medföra. Det handlar också om att bryta ny mark och hitta nya 
produktområden samt att utvärdera och innovera befintliga produkter och områden. Som alltid 
är tiden en viktig faktor även inom produktutveckling och produktinnovation. Företagen 
försöker effektivisera innovationsprocessen för att minska time-to-market, det vill säga tiden 
från idé till färdig produkt. Trots att mejeriföretagen, som alla andra, försöker minska 
kostnaderna och genomföra rationaliseringsåtgärder så budgeterar de i princip lika mycket 
resurser avsedda för produktutveckling och produktinnovation som tidigare. Det tyder på att 
mejeriföretagen har insett vikten av att produktutveckla och erbjuda innovativa produkter. 
Besparingarna inskränker därför sällan på produktutvecklings och innovationsbudgeten. 
Däremot lägger de flesta stor vikt vid att göra processer billigare och mer effektiva. Ett 
exempel på detta är att företag lyckas bibehålla tidigare prestationsnivåer med mindre 
resurser. 
 
De förändrade marknadsförutsättningarna utgörs tills största delen av maktförskjutningen från 
producent mot detaljist. Till följd av detta så har utveckling och innovationstakten av produkter 
ökat när det gäller leverantörernas märkesvaror. Att öka förädlingsvärdet på de egna 
märkesvarorna är det primära syftet med den långsiktiga forskningen och utvecklingen 
(Svanberg, R. 2005). Produktutveckling i mejeribranschen handlar till stor del om att hela tiden 
klättra uppåt i värdekedjan, att förädla produkterna (Wallin, O. 2005). Mejeriproducenterna 
försöker genom att öka förädlingsvärdet göra sina egna produkter ännu mer unika i förhållande 
till EMV och konkurrenters produkter. Att distansera sig från EMV, lågpris och bulkprodukter 
genom förädling fungerar i nuläget eftersom EMV endast är kopior av befintliga produkter. 
Dessa produkter har inte lika högt förädlingsvärde som leverantörernas märkesvaror (Berg, B. 
2005). När det gäller utvecklingen av Arla Foods egna märkesvaror så eftersöks ofta ny 
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kunskap för att skapa en unikhet vars syfte är att åstadkomma en differentiering. Robert 
Svanberg (2005) innovativ chef på Arla Foods utrycker sig på följande sätt när han beskriver 
vilken grad av unikhet varorna skall ha, ”det skall finnas ett stort nyhetsvärde i våra egna 
varumärken”. 
 
Produktutveckling handlar också om att bygga helt nya koncept och inte bara om att utveckla 
och ta fram enskilda produkter. Ett koncept har en mycket längre livslängd än en enskild 
produkt. Mycket av innovationen ligger också i att använda och utveckla ny teknik. Milko 
lägger exempelvis mycket kraft på att utveckla produktförpackningar just för att kunna 
situationsanpassa produkten till att kunna konsumeras i olika sammanhang. Produktutveckling 
kan därför mycket väl handla om att utveckla nya förpackningsmetoder för befintliga produkter 
för att möjliggöra konsumtion i olika sammanhang. Ett exempel är att eftersträva enkelhet med 
ett ”grab and go”-koncept eller förpackningsstorlekar som passar storhushåll och restauranger 
(Berg, B. 2005). 
 
Thomas Andersson, verkställande direktör på Falköpings mejeri, menar att det hela tiden gäller 
att förändra sig och vara alert då man endast är ensam om en produkt på marknaden under en 
kortare tid. Han tror att det handlar om att vara snabb och acceptera korta cykler. Han avslutar 
med att säga: ”gör du inget så dör du bort, då väcker du inget intresse” (Andersson, T. 2005). 
Vad Andersson menar är att marknaden förändras och organisationen måste anpassas till 
kontinuerlig förändring. Innovation och utvecklingen av nya produkter får således aldrig 
avstanna, det gäller att snabbt kunna utvärdera och ompröva förutsättningarna och 
möjligheterna. Ett exempel på anpassning är Milkos investering i en ny pilotanläggning. 
Anläggningen medför effektivare produktutvecklingsprocesser då nya produkter kan utvecklas 
och testas i liten skala och på så sätt snabbt tas i fullskallig produktion utan problem då 
produkten redan testkörts (Berg, B. 2005).  
  
Satsningar görs idag på produktutveckling och produktinnovation i de flesta mejeriföretag och 
resurser avsatta för utveckling står fast trots sparprogram, rationaliseringsåtgärder och 
budgetåtstramningar. Exempelvis har Milko under de senaste tio åren lanserat flera kraftfulla 
sparprogram men har undvikit att spara så mycket gällande marknadsåtgärder, 
försäljningssatsningar och produktutveckling. Det handlar även om att arbeta smartare genom 
exempelvis specialisering. Istället för att göra breda satsningar gällande utveckling så väljer 
Milko att begränsa satsningarna till ett fåtal områden. Det gäller med andra ord att prioritera de 
områden där företaget anser sig ha goda förutsättningar (Berg, B. 2005).  

3.1.5 Innovation och produktutveckling på en strategisk nivå 
 
Innovation och produktutveckling förekommer i flera mejeriföretag på vad arbetsgruppen valt 
att kalla strategisk nivå. På den strategiska nivån sker innovation och utveckling utan att 
produktens fysiska egenskaper förändras. Det handlar alltså inte om att göra en ny produkt, 
exempelvis genom att ändra smaksammansättningen eller förpackningsdesignen utan snarare 
om att ta fram nya processer, starta samarbeten och skapa ny affärsområden. Mejeriföretagen 
har dessutom antagit multipla strategier gällande produktutveckling. Det vill säga att olika 
strategier har skapats för att hantera produktutveckling av producenternas märkesvaror, EMV 
och i vissa fall även utvecklig och produktion av lågprisprodukter. Dessa dubbla eller i vissa 
fall trefaldiga strategier skiljer sig från varandra. Den övergripande strategin gällande LMV 
är att öka förädlingsvärdet. När det gäller EMV handlar det om att producera en produkt som 
det redan i företaget finns förutsättningar för att tillverka. Inom Lågpris handlar det om att 
erbjuda en produkt som kan tillverkas billigare och på detta sätt bibehålla 
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försäljningsmarginal genom att minska kostnader på olika sätt, till exempel genom att ta bort 
led i förädlingsprocessen.  
 
Mejeriföretagen arbetar idag fram nya processer, startar nya samarbeten och skapar 
produktutvecklingstrategier som möjliggör parallell hantering av både LMV, EMV samt 
lågpris. Till exempel bedriver Arla Foods tre parallella strategier; Lågpris, EMV och LMV. 
Detta är en radikal förändring om en jämförelse görs med hur det såg ut för tre till fyra år sedan 
då Arla Foods endas producerade LMV.  Utformningen av strategierna för de olika 
utvecklingsområdena skiljer sig väsentligt åt beroende på produktens art. Hos en 
lågprisprodukt skall förädlingen vara relativt låg men hos en premiumprodukt skall förädlingen 
vara så hög som möjligt. Arla Foods har även genomfört organisatoriska förändringar för att 
tydliggöra personalens ansvarsområden och anknyta dessa till de olika affärsområden och deras 
respektive strategi (Svanberg, R. 2005). I och med att produktionen snabbats upp påskyndas 
även produktutvecklingsprocessen. Detta har till exempel Norrmejerier tagit fasta på och 
utvecklat datoriserade system vars uppgift är att minimera tiden från idé till produkt och 
tillgängliggörs för alla i organisationen. Idéer sammanförs med information från kunderna och 
om konsumenterna (Wallin, O. 2005).  
 
Samarbeten mellan mejeriproducenter och samarbete mellan detaljist och producenter stärks 
ytterliggare. Per Blomqvist, verkställande direktör för Gefleortens Mejeri, beskriver att de har 
ändrat strategier för produktlansering. Lansering sker nu i större utsträckning med andra 
mejeriföretag (Blomqvist, P. 2005). Milko har tillsammans med Skånemejerier ett samarbete 
som gett upphov till ett gemensamt bolag som uteslutande skall arbeta med produktion av 
EMV. Anledningen till detta samarbete är att de två företagen Milko och Skånemejerier 
tillsammans kan erbjuda ett komplett utbud med varierande kvantiteter, förpackningsstorlekar 
och produktionstekniker. Samarbetet resulterar i att Skånemejeriers och Milkos egenskaper 
kombineras utan att de konkurrerar med varandra. Ett annat strategiskt skäl till detta samarbeta 
är att minska antalet budgivare, vilket leder till att dessa företags förhandlingsposition 
gentemot handeln stärks (Allmere, T. 2005). Mellan Norrmejerier och Milko existerar ett 
produktutbyte, de producerar varandras riksprodukter för att vara mer kostnadseffektiv. När det 
gäller EMV-produktion har produkterna väldigt låg marginal vilket ställer krav på en 
produktionsapparat med låga omkostnader i hela produktionsprocessen (Berg, B. 2005). En 
annan typ av samarbete som används mellan producenterna är legotillverkning. Exempelvis har 
Gefleortens mejeri legotillverkning åt Arla Foods, Milko och Norrmejerier.  
 
Samarbeten kring produktutveckling sträcker sig också utanför mejeribranschens gränser 
genom köp av ”know how” och externa produktutvecklingstjänster (Blomqvist, P. 2005). I 
Skånemejerier används ”innovationskraften” för att skapa samarbeten med dagligvarukedjorna. 
Ett exempel på detta är Skånemejeriers samarbete med ICA gällande framtagandet av 
konceptet ICA Gott Liv. ICA bidrar med att ge varumärkessäkerheten genom sin goda 
renommé och Skånemejerier bidrar med innovationskraft och områdeskunskap till att skapa en 
produkt med mervärde och unikhet. ”Det finns en win-win situation mellan kunden och oss, 
det som kommer att hända är ju att kunden kommer att ta en större del av ditt sätt att jobba än 
vad de gjort tidigare” (Persson, J. 2005).  

3.1.6 Produktutveckling och fördjupat samarbete i framtiden 
 
Om ett samarbete med handeln inleds kan EMV-produktion på sikt bli mer lönsam för både 
mejeriproducenterna och dagligvarukedjorna. Samarbetet måste bedrivas så att de 
samarbetande parterna kan bidra med sina respektive egenskaper för att öka förädlingsvärdet 
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och utveckla nästa generation EMV. De samarbeten som idag förekommer handlar i stor 
utsträckning om att mejerierna producerar produkter de redan har i tillverkning men under 
handelns eget varumärke. Det sker med andra ord varken innovation eller utveckling och till 
följd av detta ingen högre grad av förädling. Hur utvecklingen av EMV i dessa samarbeten 
kommer te sig på den svenska marknaden i framtiden är svårt att säga men det finns två 
tänkbara scenarion. I det första följer den svenska marknaden den tyska, där EMV i stor 
utsträckning handlar om lågpris och det i princip inte förekommer någon förädling av 
produkter överhuvudtaget.  Det förekommer inte heller samarbeten kring innovation och 
utveckling vilket kan liknas vid den svenska EMV-produktionen idag. I det andra scenariot 
kommer den svenska marknaden att utvecklas till att likna den brittiska. Där förekommer 
samarbeten mellan producenter och handel kring innovation och utveckling av EMV och de 
båda aktörerna är lika involverade och delaktiga såväl ekonomiskt som organisatoriskt. De 
svenska mejeriproducenterna anser att den engelska varianten är att föredra då den till 
skillnad från den tyska, och som den svenska marknaden ser ut idag, kan generera ett högre 
pris för en produkt med högre förädlingsvärde. Vidare kan producenterna ta betalt för själva 
utvecklingsarbetet och således den kunskap som de bidrar med rörande innovation och 
utveckling. I undersökningen framgår att Skånemejerier tillsammans med ICA är inne på det 
engelska spåret gällande EMV genom ett samarbete kring produktsortimentet ICA Gott Liv.   
 
Idag är EMV i de flesta fall endast kopior av befintliga produkter och bara ett komplement till 
ordinarie produktion. Produkten tillverkas redan av producenterna, så med andra ord 
förekommer ingen produktutveckling gällande EMV från handelns sida. Det är plagieringar av 
befintliga produkter, de enda variationer som förekommer är exempelvis mindre justeringar av 
fetthalt och smak. Handeln kommer med förfrågningar om att producera redan existerande 
produkter och tillför inte marknaden något nytt utan utnyttjar bara sin maktposition 
(Blomqvist, P. 2005). Produktutvecklingen i mejeribranschen står producenterna för, inte 
detaljisterna. Skulle inte produktutveckling drivas av producenterna så skulle utvecklingen stå 
helt stilla (Andersson, T. 2005). Det verkar inte vara helt rättvist att en aktör står för all 
produktutveckling och sedan när produkten är klar läggs ett anbud på att producera den till ett 
pris som med nöd och näppe i bästa fall motsvarar kostnad för produktion. Mot denna 
bakgrund ser flera av mejeriföretagen gärna ett utökat samarbete med handeln, ett samarbete 
där handeln och mejeriföretagen utvecklar koncept och helt nya produkter tillsammans. Bo 
Berg, verkställande direktör för Milko, menar att när handeln kommer till andra och tredje 
steget gällande EMV och närmar sig den engelska detaljhandeln så är Milko mycket 
intresserade av att tillsammans med handeln utveckla produkter och koncept om de också 
bidrar till att öka värdet i kategorin (Berg, B. 2005).  I Storbritannien har utveckling av EMV 
nått betydligt längre och livsmedelskedjorna är i allra högsta grad delaktiga i att utveckla 
produkter tillsammans med producenterna (Allmere, T. 2005). Gefleortens Mejeri har erbjudit 
sin kunskap inom produktutveckling och att tillsammans produktutveckla med handeln. 
Samarbetet har ännu inte realiserats men verkställande direktör Per Blomqvist tror att på sikt så 
kommer handeln och mejeriproducenterna att utveckla produkterna tillsammans. Blomqvist 
anser att handeln idag saknar de kunskaper och resurser som krävs för att själva kunna 
produktutveckla och tror inte heller att det är något handeln kommer sträva efter att skaffa. 
Handeln vill förmodligen bedriva utvecklingsarbete i samverkan där handeln bidrar med 
idéerna och mejerierna sköter utvecklingen. Denna framtid är något som Gefleorens Mejeri 
också ställer sig mycket positiv till (Blomqvist, P. 2005). Skall potentialen av EMV verkligen 
utnyttjas måste handeln och producenterna samarbeta för att eliminera onödiga kostnader i 
produktionen. Idag utnyttjar inte handeln producenternas styrkor och kunskaper till fullo 
(Wallin, O. 2005).  
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EMV-situationen i dag är enligt många av mejerierna ohållbar, det måste finnas en balans 
mellan produktionen av EMV och LMV. Samtidigt påminner EMV-situationen om ett moment 
22. Företagen kan å ena sidan välja att producera EMV och då knappt få intäkter som täcker 
kostnaderna för produktionen och öka konkurrensen med den egna produkterna (LMV). 
Företagen kan å andra sidan välja att inte producera EMV när de har en lucka i produktionen 
och då låter verksamheten stå stilla periodvis med löpande kostnader och kanske riskera att 
exkluderas ur butikssortimenten.  
 
Om mejeriföretagen ger sig in och jagar kontrakt på generiska EMV går det inte att uppnå 
någon vinst. Företagen skulle lika gärna kunna avstå från produktion överhuvudtaget, om inte 
avsikten i längden är att driva en utveckling mot mer förädlade produkter (Persson, J. 2005). 
Detta görs idag i ett samarbete mellan Skånemejerier och ICA som resulterat i ett förädlat 
EMV-koncept nämligen ICA Gott Liv. Detta samarbete liknar mycket de samarbeten 
producenterna bedriver med handeln i Storbritannien och är den utveckling de övriga svenska 
mejeriproducenterna också vill se. 
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4. SLUTSATSER OCH RESULTAT 
 
Nedan presenteras de slutsatser och resultat som framkommit vid tolkning av det empiriska 
materialet. Det resultat som presenteras är generella slutsatser huruvida maktförskjutningen 
ägt rum över huvudtaget, vilka faktorer som påverkat dess inträffande samt hur 
produktutveckling och produktinnovation påverkas av maktförskjutningen. 
 

4.1 Mejeriproducenterna upplever en maktförskjutning 
 
Inledningsvis vill författarna framhålla att de tillfrågade själva använder uttrycket 
”maktförskjutning” för att beskriva förändringen på marknaden. Mejeriproducenterna upplever 
följaktligen att det skett en maktförskjutning från producent mot detaljist och att 
mejerimarknaden har förändrats betydligt sedan mitten på nittiotalet. Den svenska 
mejerimarknaden har historiskt präglats av en kartell- eller oligopolliknande situation där flera 
av mejeriföretagen vi undersökt agerat på en geografiskt begränsad marknad. Under mitten av 
nittiotalet kom dock en dom från konkurrensverket som ledde till att situationen på marknaden 
avreglerades. I dagsläget finns det visserligen samarbeten mellan de svenska mejeriföretagen 
men inte alls av samma art och omfattning som tidigare och konkurrensen är betydligt hårdare 
på den svenska mejerimarknaden.  
 

4.2 Orsaker till maktförskjutningen 
 
Förändringen orsakas av att konkurrensen på marknaden hårdnat och aktörernas produkter nu 
konkurrerar på ett rikstäckande plan. Det framgår också att handelns egna märkesvaror är den 
starkast pådrivande faktorn vad gäller maktförskjutningen från producent mot detaljist. En 
annan orsak till maktförskjutningen är att butikskedjorna tagit ett fastare grepp om 
butikshyllorna och nu själva driver kategorierna. Dagligvaruhandelskedjorna har även 
centraliserat sitt beslutsfattande vilket lett till minskade möjligheter för producenterna att sälja 
in sina produkter och koncept. Huvudproblemet med detta är att chansen att få en produkt med 
i sortimentet nu är mindre då dagligvaruhandlarna agerar enhetligt på hela den svenska 
marknaden. Detta innebär även ökad risk att inte få en vara med i någon av de tre stora 
kedjornas sortiment då spridningen av risk är liten till följd av att beslutsfattarna är få. Tidigare 
var det möjligt att bearbeta de lokala inköparna, nu måste producenterna vända sig centralt till 
huvudkontoret för att få in produkterna i butikshyllan.  
 
Även det ursprungliga utrymmet i butikshyllorna har minskat på grund av ökad andel EMV 
vilket leder till att den relativa andelen utrymme i hyllan som står till producenternas 
förfogande är betydligt mindre nu än förr. Vill producenterna även konkurrera om det utrymme 
som är avsett för handelns egna märkesvaror måste de följaktligen producera EMV åt 
dagligvaruhandelskedjorna. Detta kan vara en del av förklaringen till att alla mejerier som är 
medlemmar i Svensk Mjölk utom Gäsene mejeri producerar EMV åt handeln. 
Mejeriproducenterna menar också att det är svårare att få in en produkt på hyllan över 
huvudtaget då handeln kräver en stark uppbackning av produkterna. Producenterna måste alltså 
kunna redovisa hur mycket resurser de avsett att stötta produktens lansering och försäljning 
med. 
 



Kandidatuppsats Nordiska Detaljhandelslinjen, 10 poäng HT 05 2006-03-09 
Av Lukas Lindh, Mats Lindtorp & Otto Eriksson 
 

  23 (70) 

Det paradoxala för producenterna när det gäller att tillverka EMV är att de tillverkar en produkt 
vars ändamål är att konkurrera med deras egna produkter. Att tillverka EMV kan betraktas som 
en möjlighet så länge denna produkts förtjänst är större eller lika stor som producenternas egna 
produkter. I dagsläget ser det inte alls ut så, intäkterna täcker knappt de omkostnader som 
uppstår vid tillverkning av EMV.  
 

4.3 Så påverkas produktutveckling och produktinnovation 
 
Produktutveckling och produktinnovation förändras till följd av maktförskjutningen på ett 
gemensamt sätt för de flesta av de deltagande företagen. Förändringen tas i uttryck på sådant 
sätt att producenterna satsar på att förädla sina egna märkesvaror ytterliggare för att distansera 
sig från bulkprodukter, generiska produkter, EMV och andra leverantörers märkesvaror. Det 
handlar om att göra sin egen produkt mer unik genom ett ökat förädlingsvärde. För att öka 
förädlingsvärdet satsar mejeriproducenterna på att finna nya tekniska lösningar, nya produkter 
och nya affärsområden. Även gamla produkter utvecklas genom att en smärre förändring 
genomförs för att få produkten att passa i nya konsumtionssammanhang. Effektiviseringar är 
också något som efterstävas av flera anledningar men främst för att minska kostnader och 
minska time-to-market. 
 
Tendensen på mejerimarknaden är trots hårdare tider och ett tuffare klimat att arbetet med 
produktutveckling och produktinnovationens omfattning inte minskats. De företag som valt att 
dra ner på resurserna avsatta för utveckling och innovation har bibehållit utvecklingens och 
innovationernas omfattning genom rationaliserings- och effektiviseringsåtgärder. Alltså 
genomförs effektiviserings- och rationaliseringsåtgärder så länge produktutvecklingen och 
produktinnovationens omfattning kan bibehållas. Ett exempel på detta är att Arla Foods 
minskat antalet personer som arbetar med produktutveckling och innovation men lyckats 
bibehålla utvecklingens omfattning.  
 
Produktutveckling och innovation pågår numera också på en mer strategisk nivå än tidigare. På 
denna strategiska nivå sker innovation och utveckling utan att någon fysikiskt förändring av 
produktens egenskaper sker. Det handlar om att ta fram nya processer, starta samarbeten och 
skapa ny affärsområden. Nya processer används för att effektivisera, rationalisera och 
minimera tiden från idé till färdig produkt. Ett exempel på detta är Milkos pilotanläggning vars 
syfte är att möjliggöra testkörningar av nya produkter innan de sätts in i fullskalig produktion. 
Även samarbeten mellan mejerier vad gäller produktutveckling är ytterliggare ett exempel hur 
utvecklingen kan bedrivas på strategisk nivå. Skånemejerier har exempelvis startat ett bolag 
tillsammans med Milko som endast användas för att producera EMV. Genom att förena den 
kunskap och styrkor de båda företagen har kan handeln erbjudas mer kompletta 
produktlösningar. Bolaget skall förbättra förhandlingspositionen gentemot handeln och 
därigenom minska antalet budgivare. Inom dessa samarbeten skapas även ny affärsområden. 
Ett exempel på ett nytt affärsområde är ICA och Skånemejeriers samarbete kring 
specialsortimentet ICA Gott liv som är inriktat på hälsa. Det nya i detta samarbete är 
Skånemejerier som traditionellt sysslat med renodlad produktion av mejeriprodukter nu agerar 
leverantör av en tjänst. Tjänstens innehåll är förutom produktion och utveckling även 
tillhandahållandet av kompetens och kunskap inom området. 
 
Maktförskjutningen, som då i första hand inträffat som en effekt av handelns egna 
märkesvaror, påverkar produktutvecklingen på ett sådant sätt att många producenter tvingas till 
att arbeta med parallella strategier. Ofta innebär det två parallella strategier, en strategi för de 
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egna märkesvarorna och en strategi för EMV. En tredje lågprisstrategi återfinns ibland hos 
vissa producenter. Detta gäller till exempel Arla Foods som arbetar med tre strategier och har 
organiserat sin verksamhet därefter med en strategi för respektive verksamhetsområde egna 
märkesvaror (LMV), EMV och lågpris. 
 
Vad som lockar mejeriföretagen till att producera EMV är inte enbart att utnyttja ledig 
produktionskapacitet. De flesta hoppas också på ett fördjupat samarbete i framtiden. Handeln 
och producenternas olika egenskaper skall utgöra grunden för samarbetet och de båda skall 
gemensamt ta ansvar för de kostnader som förknippas med produktutvecklingen samt 
lanseringskostnader. Detta framtidsscenario liknar delvis utvecklingen av EMV-produktion på 
den engelska marknaden. Många av mejeriproducenterna tror att det även är åt det hållet den 
svenska marknaden är på väg. Ett exempel på att de svenska mejeriproducenterna är på väg åt 
det hållet är att Skånemejerier redan har ett fördjupat samarbete med ICA genom produktserien 
ICA Gott Liv. I detta samarbete sker produktutvecklingen och innovationen i gemensam regi 
där de båda aktörerna delar på insatserna och på ansvaret. 
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5. TEORETISK ANALYS AV DET EMPIRISKA MATERIALET 
 
I detta kapitel tillämpas teorier som förklarar det empiriska resultatet och de sammanställda 
slutsatserna. De slutsatser studien gett upphov till kan i stor utsträckning förklaras av 
befintliga teorier. Teorierna har inhämtats genom att arbetsgruppen genomfört en granskning 
av litteratur som berör området uppsatsämnet förknippas med. Teorierna som används har 
arbetsgruppen inhämtat efter det att den empiriska undersökningen genomförts, analyserats 
och slutsatser dragits. 
 

5.1 Teoretisering av maktförskjutningen  
 
Det står klart att de respondenter som deltagit i studien anser att dagligvaruhandeln besitter 
makt som orsakat en förändring av marknadsförutsättningarna. Det framgår i flertalet av 
intervjuerna när respondenterna beskriver produktutveckling och produktinnovation. Huruvida 
makten framtvingar förändringen skulle kunna förklaras av Tews definition av makt. Tew 
menar att makt är förmågan att frambringa en positionsväxling, att i en social situation 
antingen öppna upp eller stänga igen möjligheter för individer eller social grupper (Tew, J. 
2002 s. 165-166). Genom denna definition kan ordet maktförskjutning med rätta användas för 
att beskriva situation på den svenska mejerimarknaden. Som författarna tolkar det så definierar 
Tew (2002) makt som förmågan att frambringa en positionsförändring och det är precis vad 
som har hänt i relationen mellan detaljist och mejeriproducent. 
 

5.2 Teoretisering av hur produktutvecklingen förändras 
 
Av slutsatserna framgår att förändringar skett gällande hur produktutveckling bedrivs av de 
svenska mejeriföretagen. Författarna har valt att låta konfliktteorin (Kent, T. & Omar, O. 2003) 
förklara varför mejeriproducenterna produktutvecklar i den utsträckning de i dagsläget gör. 
Konfliktteorin menar att den främsta drivkraften till förändring är interinstitutionella konflikter. 
Konkurrens mellan gammalt och nytt på marknaden är vad som upprätthåller och driver 
utveckling i en marknadsekonomi. Förändringen leds av aktörer som kallas innovativa 
outsiders vilka tvingar befintliga aktörer till förändring. Vad som i denna uppsats kan 
betecknas som konflikten är relationen mellan dagligvaruhandeln och mejeriproducenterna. 
Detaljisterna kan betraktas som dessa innovativa outsiders av den enkla orsaken att de kommer 
med något nytt in på marknaden. Det som författarna betraktar som nytt i detta sammanhang är 
förekomsten av EMV. När det nya och främmande gör entré på marknaden tvingas befintliga 
aktörer att förändra något. De företag som väljer att inte svara på denna förändring har chans 
att överleva men gör det då till en reducerad nivå. Enligt Kent och Omar (2003) kan 
motreaktionerna på förändringen delas in i två huvudgrupper: (1) I den första består 
motreaktionen i att imitera innovatören i några eller alla avseenden. Denna reaktion framstår 
inte som gällande i empirin utan snarare dess motsats. (2) I det andra fallet försöker företagen 
undvika direktkonkurrens genom att exempelvis byta profilering. (Kent, T. & Omar, O. 2003 
s.54) Detta sker på den svenska mejerimarknaden genom att innovation och utveckling bedrivs 
för att förädla råvaran ytterliggare och på så sätt distansera sig från handelns egna märkesvaror 
och därmed undvika direktkonkurrens. Arbetsgruppen anser att konfliktteori kan förklara 
varför mejeriproducenter tvingats till förändring samt varför produktutveckling bedrivs med 
högre intensitet idag än det gjort tidigare.  
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5.3 Porters klassiska syn på värdeskapande genom innovation och 
utveckling 
 
Empirin visar att produktutveckling och produktinnovation kan delas upp i två uppfattningar 
rörande synen på värdeskapande. Den klassiska synen på värdeskapande utvecklades av 
Michael Porter (1998) och illustreras genom den så kallade värdekedjan. Teorin grundar sig i 
att värdet för kunden måste överstiga kostnaden för företaget att skapa värdet. Värdekedjan är 
således en modell som beskriver värdeadderande aktiviteter som sammanlänkar företagets 
efterfrågesida med företagets utbudssida. I undersökningen uppger flera av 
mejeriproducenterna att de just satsar på att förädla sina märkesprodukter ytterliggare genom 
värdeadderande aktiviteter. Dessa aktiviteter handlar antingen om att erbjuda fler varianter av 
en och samma produkt, till exempel genom att skapa mervärde för konsument genom 
situationsanpassade förpackningar. Det kan också handla om att satsa på att utveckla 
produkter som anses vara innovativa och har ett nyhetsvärde som i sig levererar ett mervärde. 
Det framgår även att flera av de i studien deltagande företagen arbetar med effektiviserings- 
och rationaliseringsåtgärder för att kunna utesluta kostnadsineffektiva aktiviteter i relationen 
som inte skapar värde för kund.  Enligt Porters teori så kan värde adderas på ett flertal sätt: 
antingen genom att sänka kostnaderna vid exempelvis råvarutvining, distribution och 
försäljning och/eller genom att öka värdet till konsument genom exempelvis bättre service 
och supportfunktioner (Porter, M 1998 s. 33-34). Mot denna bakgrund anser arbetsgruppen att 
Porters teori delvis kan beskriva och förklara de deltagande företagens agerande gällande 
produktutveckling och innovation.  
 

5.4 Den nya synen på värdeskapande genom innovation och 
utveckling 
 
Den ovan beskrivna synen på hur värde skapas kallas den klassiska och har på senare tid 
kritiserats av bland annat Richard Normann (2001) som menar att värdeskapande är alltför 
komplext för att förklaras av något så statiskt och simplifierat som Porters (1998) värdekedja. 
Det Normann (2001) kritiserar är att i Porters (1998) värdekedja är det förädlingen av en 
produkts fysiska egenskaper som i slutändan representerar dess värde. Normann (2001) 
presenterar en ny syn på hur värde skapas som radikalt förändrar synen på värdeskapande 
genom att beskriva värdeskapande som ”icke fysiska” konstellationer länkade till varandra. Det 
är dessa ”icke fysiska” konstellationer som adderar och ökar värde. Vad Normann menar är att 
värde skapas genom att densiteten kring en produkt eller tjänst ökas. Densiteten i detta 
sammanhang uttrycker graden av mobiliseringsmöjligheter som genereras av dessa ”icke 
fysiska” konstellationer. I förlängningen betyder detta att en produkt eller tjänsts förmåga att 
generera värde inte utgörs av dess fysiska förmåga utan just av denna mobilisering av 
stödjande aktiviteter som inte är inbäddade i produkten fysiskt. 
 
I slutsatsen har arbetsgruppen redogjort för hur produktutveckling även bedrivs på en mer 
strategisk nivå. Vad arbetsgruppen menar är att produktutvecklingen inte enbart kan tillskrivas 
fysiska förändringar hos en produkt, utan även förändringar i produktens ”omvärld”. Att 
exempelvis förkorta tiden från idé till färdig produkt eller utveckla nya processer och arbetssätt 
för en befintlig produkt. Genom detta kan således produktutveckling betraktas som 
värdeadderande utan att någon fysisk förändring av produkten genomförts. Denna nya syn på 
värdeskapande innehåller även en dramatisk konceptuell förändring gällande hur kunden 
betraktas. I den traditionella synen betraktas kunden endast som en mottagare av värde till 
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skillnad från den nya synen där kunden betraktas som en medskapare av värde (Normann, 
2001, s. 24-25). Ett exempel på icke fysiska värdeadderande aktiviteter med kunden som 
medskapare av värde är samarbetet mellan Skånemejerier och ICA. I detta samarbete skapas 
värde genom att ICA som i detta fall är kund är delaktiga i innovation och 
produktutvecklingsarbetet. Viktigt är också att ICA inte enbart köper en fysiks produkt av 
Skånemejerier utan även köper kompetens och kunskap om produktutveckling. Skånemejerier 
skapar således värde genom att till sin produkt mobilisera stödjande aktiviteter av icke fysisk 
karaktär. Vad arbetsgruppen vill framhålla är att Skånemejerier organiserat värde utanför sina 
egna gränser och på så sätt skapat ett nytt affärssammanhang.   
 
I rapporten De bortglömda innovationerna författad av Berggren. et al. (2005) återfinns 
resonemang som i mångt och mycket liknar Normanns. Rapporten handlar om företag som 
utvecklas med hjälp av såkallade icke-tekniska innovationer. Forskning och utveckling (FoU) 
och teknikutveckling beskrivs ofta som en kedja av aktiviteter som så småningom 
förkroppsligas i en prototyp, ett produktionsupplägg, marknadsintroduktion och 
marknadspenetration. Detta snäva fokus på forsknings- och teknikbaserade innovationer som 
pådrivare vad gäller tillväxt på marknaden har enligt Berggren et al. (2005) lett till att 
mångfalden av alternativa källor till affärsutveckling och nya värdeskapande produkt- och 
servicekoncept negligerats. Berggren et al. (2005) anser dock att FoU även i fortsättningen 
kommer att vara en viktig drivkraft vad gäller tillväxt men då i kombination med innovationer 
inom andra områden. Organisatoriska-, finansiella- och servicebaserade innovationer av icke 
fysisk natur kommer således tillsammans med teknikbaserade innovationer att vara 
framgångsfaktorer för nya företag och deras tillväxt. Icke-tekniska innovationer handlar 
följaktligen om att utveckla nya affärsidéer och framgångsmaskinerier bestående många 
element som integreras samman till en ny affär eller ett nytt företag. (Berggren, U. et al. 2005)  
 
Berggren et al. (2005), Normann (2001) och vi som uppsatsförfattare för en likartad diskussion 
rörande innovationer av icke-fysisk natur. Det saknas dock vedertagna begrepp för att beskriva 
denna typ av innovationer. Berggren et al, använder begreppet icke-tekniska innovationer, 
Normann väljer att beskriva dessa innovationer som icke- fysiska innovationer medan 
arbetsgruppen i empirin har benämnt dem som strategiska innovationer. Vad vi vill framhålla 
är att Berggren et al., Norrman samt arbetsgruppen själva, trots olika begrepp och 
benämningar, diskuterar likartat kring innovationer och att begreppet innovation kan med rätta 
användas för att beskriva aktiviteter av icke fysisk karaktär. I det empiriska materialet 
framkommer att mejeriproducenterna driver utveckling genom både strikt tekniska 
innovationer som förändrar produktens fysiska sammansättning men också med hjälp av 
innovationer av icke-fysisk eller icke-teknikskaraktär.  
 
Ett ständigt återkommande exempel är samarbetet mellan Skånemejerier och ICA kring 
produktsortimentet ICA Gott Liv som författarna betraktar som en icke-fysisk innovation. 
Innovationen i detta fall är självfallet delvis av fysisk karaktär då nya produkter utvecklas men 
den stora innovationen enligt författarna är just samarbetet i sig där Skånemejeriers 
traditionella roll som enbart producent i slutändan resulterar i ett nytt affärssammanhang. I 
detta sammanhang kan inte Skånemejerier betraktas som enbart producent. Anledningen till 
detta är att de både kan ta betalt för produkterna de producerar men även för det innovations- 
och utvecklingsarbete som möjliggjort produktsortimentet ICA Gott Liv. Med Normanns 
(2001) ord skulle det heta att, Skånemejerier har ökat densiteten kring sin produkt genom 
mobilisering av icke fysiska konstellationer som har förmågan att generera ett högre värde 
jämfört med produktens fysiska värde i isolation. Mobiliseringen innebär att Skånemejerier 
möjliggjort för kunden att använda sig av deras kompetens och kunskap på ett ändamålsenligt 
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sätt i samarbetet. Själva varan är följaktligen inte allt produkten inbegriper. Produkten är också 
de kringtjänster som skapar ett högre värde för kunden (ICA). Skånemejerier har därmed lagt 
grunden till ett lönsamt affärssammanhang genom att inte bara sälja en produkt utan även 
kunskap som i olika konstellationer mobiliseras och på så sätt adderar värde både för ICA och 
dem själva.  
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6. EGNA REFLEKTIONER 
 
Under denna rubrik presenterar författarna reflektioner och tankar som infunnit sig under 
arbetets gång. Kapitlet berör egna reflektioner kring hur innovation och produktutveckling kan 
komma att utvecklas på den svenska mejerimarknaden i framtiden. En diskussion rörande 
problem som EMV medför och de frågeställningar mejeriproducenterna måste ta hänsyn till i 
sitt arbete presenteras också. 
 
Att sia om framtiden är alltid svårt och innebär självfallet att en stor portion osäkerhet måste 
hanteras. Å andra sidan är framtidsutsagor oerhört spännande och för den delen också 
nödvändiga för att möjliggöra rustning inför vad som komma skall. Vi önskar därför presentera 
reflektioner rörande det framtidsscenario vi tror kommer att inträffa. Detta är tillika det 
scenario som vi anser vara mest fördelaktigt för producenter såväl som detaljister samt oss 
själva som konsumenter. Vi som författare vill med andra ord inte bara prognostisera utan även 
påverka mejeri- och livsmedelsbranschens utveckling genom att här leverera argument som 
förhoppningsvis påverkar läsaren och i förläggningen även mejeri- och livsmedelsbranschen.  
 
Mejerimarknaden har förändrats, en förskjutning av makt har inträffat på grund av att handeln 
centraliserat beslutfattande, tagit kontroll över butikshyllan och introducerat EMV i 
sortimentet. Maktförskjutningen som fenomen är egentligen inget märkvärdigt eller för den 
delen konstigt. Självfallet tillskansar sig alla aktörer i en öppen ekonomi det som de anser vara 
fördelaktigt för dem. När det gäller innovation och produktutveckling har dessa nya 
förhållanden på marknaden lett till att producenternas innovations- och utvecklingstakt trappats 
upp. Producenterna har för att försvara sina marknadsandelar valt att genom innovation och 
produktutveckling distansera sig från handelns egna märkesvaror och på så sätt berättiga sina 
produkters existens. Idag producerar alla mejerier i undersökningen EMV förutom ett. 
Produktionen av EMV är inte föga lönsamt för producenterna. Det handlar snarare om att fylla 
ut produktionskapaciteten och i förlängningen få avsättning för all mjölk och förhindra att de 
svenska livsmedelskedjorna vänder sig till producenter utomlands för att göra ”EMV-affärer”.  
 
Stycket ovan beskriver hur vi ser på mejerimarknaden idag, hur kommer det då att se ut i 
framtiden? Självfallet kommer förändringar att ske det gör det alltid, men hur kommer just 
innovation och produktutveckling förändras? Det vi som författare ser tendenser till redan idag 
är att de flesta mejeriproducenterna inte anser att dagens EMV-produktion i längden är hållbar. 
Vi tror inte att mejeriproducenterna är nöjda med dagens situation. Att fylla ut produktionen 
och få avsättning för den mjölk som bönderna producerar är inte det långsiktiga mål som driver 
producenterna till att hoppa på EMV-tåget, det ligger något mer bakom detta beslut. Frågan är 
således huruvida mejeriproducenterna valt att producera EMV av strategiska anledningar eller 
om de känner sig tvingade, eller är det en kombination av de båda? Vare sig det är det ena eller 
andra vill vi belysa vad vi och flera mejeriproducenter idag ser som outnyttjade möjligheter 
gällande EMV-situationen. Vi tror och vill se  ett utökat samarbete med handeln. Ett samarbete 
där innovation och utveckling bedrivs tillsammans för att åstadkomma ett generationsskifte. 
Handelns egna märkesvaror är idag endast kopior av befintliga produkter och kan således 
flyttas uppåt i värdekedjan genom ett samarbete. Om vi sneglar på den brittiska marknaden kan 
vi få en inblick i hur det i framtiden kan komma att se ut på den svenska mejerimarknaden. På 
den brittiska marknaden innoveras och utvecklas produkter i just den typ av samarbeten mellan 
handeln och mejeriproducenter som vi hoppas få se i framtiden på den svenska marknaden. Om 
detta scenario inträffar kan mejeriproducenterna, dagligvaruhandeln och vi konsumenter 
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uppleva positiva effekter. För mejeriproducenterna går EMV-produktion från att vara något av 
en nagel i ögat till att bli en inkomstbringande aktivitet. Producenterna kan i detta samarbete 
sälja sin kunskap kring innovation och utveckling tillsammans med en produkt eller ett helt 
koncept. Detta bör betraktas som en långt mer lönsam lösning än att endast producera och sälja 
en befintlig produkt till självkostnadspris. Livsmedelskedjorna kan i detta djupare samarbete 
bidra i innovations- och utvecklingsarbetet. Det är livsmedelskedjorna som sitter på kanalen till 
kund och har antagligen värdefull kunskap om konsumenten. Om ett samarbete inte inleds 
kommer antagligen prispress och lågprisfokus leda till att alla marginaler äts upp och kvaliteten 
försämras. Därför är det viktigt att producenterna och handeln förstår vikten av ett långsiktigt 
samarbete där de två parterna gör vad de är bäst på för att främja den långsiktiga utvecklingen 
på marknaden. 
 
Om produktion av EMV går åt det engelska hållet, där utveckling av produkter och koncept 
sker i samarbete med handeln, vad kommer då ske med producenternas varumärken? Kommer 
de svenska mejeriföretagen som väljer att fördjupa samarbetet med handeln få problem med 
sina egna produkter? Idag är det så att det som skiljer LMV och EMV är graden av innovation 
och förädling. Vad kommer att ske om producenterna i samarbete med handeln ökar graden av 
innovation och förädling gällande EMV? Kommer producenterna att slå sig själva på fingrarna 
genom att innovation och förädling som idag kännetecknar en LMV även blir EMV-
egenskaper. En intressant fråga är hur producenternas varumärken kommer att klara sig då det 
som tidigare gjort dem unika och berättigat deras existens nu även återfinns i handelns egna 
märkesvaror? I denna uppsats används den Brittiska producentmarknaden för att beskriva det 
framtida tillståndet för svenska producenter. Men många Brittiska producenter tillverkar 
nästintill enbart EMV, den marknaden skiljer sig således från den Svenska där leverantörerna 
har sina egna varumärken. Frågan är om det finns skäl att oroa sig? Det första vi vill påtala är 
att flera av de svenska mejeriproducenterna sitter på starka varumärken. Varumärken som 
funnits och utvecklats under en lång tid och därmed vunnit en svårrubblig plats i 
konsumenternas medvetande. För det andra så kommer antagligen aldrig andelen EMV i 
sortimenten i Sverige överstiga andelen som återfinns i andra Europeiska länder. I 
Storbritannien och Belgien uppgår andelen EMV till cirka 40 procent av det totala sortimentet, 
vilket i och för sig är en enorm skillnad mot de cirka 15 procent som idag utgör EMV-andelen 
av det totala sortimentet på de svenska hyllorna. Vi får dock inte glömma att i dessa 40 procent 
finns flera generationer av EMV till skillnad från det svenska EMV-sortimentet som till största 
del består av generiska produkter. Med andra ord finns i dessa 40 procent EMV som för 
producenterna är långt mer lönsamma att producera än de generiska produkterna som idag 
utgör de 15 svenska procenten av sortimenten.  
 
Som tidigare nämnts befinner sig de svenska mejeriproducenterna i en märklig situation, något 
vi valt att kalla EMV-paradoxen. Vad som är paradoxalt är det att producenterna tillverkar 
varor åt handeln vars ändamål är att konkurrera med de egna märkesvarorna. Det lär ju låta 
främmande för vilken producent som helst, att medvetet öka konkurrensen för de egna varorna.  
Samtidigt får de ingen direkt förtjänst för handelns egna märkesvaror heller utan de utgör 
endast utfyllnad vid kapacitetsöverskott.  
 
Så vart kommer detta att sluta? Om handeln fortsätter att öka EMV-andelen i sina sortiment 
kommer detta med största säkerhet påverka marknaden. Avser handeln utnyttja det övertag de 
har till att tvinga producenterna att tillverka mer EMV till icke intäktsgivande priser blir 
resultatet till slut att producenterna inte kommer att kunna fortsätta sin verksamhet och vem 
ska då producera åt handeln? Situationen som den ser ut idag är helt enkelt ohållbar. Det måste 
komma till stånd ett fördjupat samarbete annars kommer alla att bli lidande för det, inte minst 
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konsumenterna. Visst är det förmodligen så när det väl kommer till kritan, att även handeln vill 
ha kvar de svenska mejeriproducenterna. Inte vill de väl bara sälja importerade och 
konserverade mjölkprodukter från Tyskland, Frankrike och övriga Europa. Handeln menar att 
konsumenterna vill ha lägre priser, och självfallet är det sant i allra högsta grad, men inte till 
vilket pris som helst.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Kontaktbrev 
 

 
Norrtälje den 13:e november 

 
Hej!  
 
Vi är en grupp studenter från Nordiska Detaljhandelshögskolan vid Stockholms Universitet 
som är intresserade av att komma i kontakt med dig och ditt företag. Vi läser sjätte terminen på 
vår utbildning och skall till jul ta ut vår kandidatexamen och håller som bäst på att arbeta med 
vår kandidatuppsats vilken detta brev gäller. I uppsatsen har vi valt att avgränsa oss till den 
svenska mejeribranschen och därför kommer detta brev likalydande skickas till samtliga 
aktörer. 
 
Vi har intresserat oss för det pågående maktskiftet från producenter till detaljister på 
dagligvarumarknaden. Vårt intresse ligger vid att studera och undersöka vad detta maktskifte 
får för konsekvenser för producenternas produktinnovationer och produktutveckling. 
 
Även en förberedande research bestående av offentlig sekundärdata har genomförts vilken 
innefattar samtliga aktörer inom den svenska mejeribranschen. Vi önskar komplettera denna 
med information direkt från de svenska mejeriföretagen genom intervjuer med medarbetare 
med befattningar som rör produktinnovation och produktutveckling. 
 
Vår önskan är att efter förberedande kontakt via brev eller e-mejl få till stånd en intervju, hellre 
personlig än via telefon, vilken kommer att beröra följande områden: 
 

1) Produktutveckling, nu och då 
2) Förändringar i resursallokering gällande produktutveckling och produktinnovation 
3) Innovationsgraden, innoveras fler produkter eller innoveras produkter mer? 
4) Detaljisterna bestämmer över hyllplats, vad gör producent för att påverka i termer 

av produktutveckling och produktinnovation? 
5) Har ni förändrat er produktutvecklingsprocess för att möta konkurrensen från 

EMV?  
6) Hur ställer ni er till att producera EMV? Hur ser det ut med produktinnovation och 

produktutveckling inom detta område? 
 
Vi inser att detta kan komma att beröra känslig information och vill därför påpeka att vi inte 
under några som helst omständigheter kommer att redovisa informationen så att den går att 
anknyta eller härleda till enskilt företag.  
 
Vi skulle vara otroligt tacksamma om du/ni skulle kunna tänka er att delta i vår undersökning 
vilken syftar till att förklara hur producenternas innovationer och utveckling av produkter 
påverkas när makten förskjuts från en aktör till en annan. 
 
Vi är tacksamma för vilken typ av kontakt som helst och vi kommer att följa upp detta brev 
med ett telefonsamtal. För mer information och personlig kontakt ring eller mejla på: 
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lukas.lindh@telia.com  
Hem nummer: 0176-169 57 
Mobil nummer: 073-505 08 77 
 
Vi tackar för uppmärksamheten! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lukas Lindh, Mats Lindtorp och Otto Eriksson 
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Bilaga 2: Frågebatteri inför telefonintervju 
 
Intervjuns omfattning uppskattas till 15-20 minuter och kommer att genomföras per 
telefon. Intervjun kommer för vår del att genomföras med hjälp av högtalartelefon  
för att möjliggöra alla tre författarnas närvaro och delaktighet under intervjun. 
 
DEL1: Maktförskjutningen?/Ändrade marknadsförutsättningar? 
 

• Hur skulle ni/du beskriva de nya markandsförutsättningarna som råder på 
mejerimarknaden och hur de förändrats de senaste åren? 

• Handelns egna varumärken har gjort sitt intåg i mejeridisken, hur har detta 
påverkat er?  

 
DEL 2: Förändringar vad gäller produktutveckling och 
produktinnovation? 
 

• Hur har de nya marknadsförutsättningarna påverkat er innovations- och 
produktutvecklingsprocess? 

• Om du/ni jämför hur ni arbetade med innovation och produktutveckling förr 
med hur ni arbetar idag vilka är de största skillnaderna?  

• Har ni förändrat resursinsatserna gällande produktutveckling och 
produktinnovation?  

• Vad har ni för kortsiktiga respektive långsiktiga mål gällande produktutveckling 
och produktinnovation?  

 
DEL 3: Vad är skillnaden mellan produktutveckling gällande 
mejeriernas varumärken och handelns egna varumärken? 
 

• Hur ställer ni er till att producera handelns egna märkesvaror? 
• Finns det skillnader i produktutvecklingsprocessen mellan de båda och hur ser 

dessa skillnader ut? 
• Är produktion av handelns egna varumärken en förutsättning för att kunna 

säkerställa sin överlevnad på marknaden? 
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Bilaga 3: Intervju med Toomas Almere, produktutvecklingschef, 
Milko 
Måndag den 21 november 2005 kl. 15:00-15:20 
Närvarande: Mats Lindtorp, Otto Eriksson & Lukas Lindh 
Intervjuare: Lukas Lindh 
I återgivandet av intervjun nedan betecknas Lukas Lindhs repliker med L och Toomas Almeres 
med ett A. 
 
L: Vilken befattning har du på Milko? 
A: Jag heter chef produktutveckling. 

 
L: Hur ser ni på de nya marknadsförutsättningarna och hur har förutsättningarna 
förändrats när EMV kommit in i bilden? 
A: Det är en rejäl förändring till här, som ni vet så har mejerimarknaden alltid varit lite kartell 
artad av sig tidigare. Det har funnits geografiska områden där mejerierna varit verksamma, sen 
har man samarbetat i övriga frågor. Nu är det faktiskt en annan konkurrens situation vi 
konkurrerar ju med varandra nu mera. Det är ju en annan förändring.  

 
L: Om man ser till handelns egna märkes varor, vad är det som har påverkat er mest där? 
A: Milko har varit någorlunda lyckligt lottade, det har inte påverkat oss (Milko) särskilt 
mycket. Visst ser vi ju att det börjar komma in konkurrens på framförallt generiska produkter. 
Generiska produkter är då mjölk, vanlig grädde, enklare yoghurt, crème fraiche, gräddfil. Där 
ser vi ju framförallt att våra konkurrenter börjar tappa mark nu.  

 
L: Om man ser till hur ni tänker ta er an den konkurrents som du talar om, tänker ni satsa 
på att differentiera era egna produkter eller tillverka mer EMV? 
A: Om du tittar på den allmänna uppfattningen inom mejeribranschen i Europa så kan du 
nästan inte träffa inte ens ett tiotal mejerier som vill jobba med EMV. Alla vill komma ifrån 
EMV som produktionsslag. Där finns det nästa inga vinnare förutom ICA, Coop och Axfood, 
det vill man ju komma ifrån och vad man gör då är att försöka utveckla sin egen profil som 
företag, vilket vi gör vi satsar ju på lokalmjölk och så vidare, kampanjer.  
L: I er (Milko) senaste årsredovisning framgår att ni (Milko) har ett samarbete med 
Skånemejerier. Detta samarbete med Skånemejerier visar trots allt att ni gör något för att 
försöka gör något lönsamt av EMV i alla fall. 
A: Ja, men den firman finns framförallt till för att minska antalet budgivare.  
 
L: Om man relaterar det till produktinnovation och produktutveckling? 
A: Nej det kan man inte säga, det är framförallt ifall det blir några intressanta volymer gällande 
generiska varor så tittar vi på det gemensamt. Så kommer vi med en offert istället för två. I 
vissa fall kan EMV vara intressant när man saknar försäljningsvolym men det finns gått om 
produktionsvolym. Då kan det ju vara klokt att utnyttja dem volymerna, men man får ju nästan 
aldrig något bra betalt för EMV varor.  
 
L: Om man tittar på hur det här påverkar er nuvarande innovations- och 
produktutvecklingsprocess har ni fått förändra någonting i tankesättet där? 
A: Ja absolut, vi måste satsa mer på produktutveckling. Det är punkt ett och någon punkt två 
finns nästan inte. Man är ute efter alla möjliga rationaliseringar och tittar vi på tidigare 
konkurrens, eller den så kallade icke varande konkurrensläge så var man ju inte lika illa 
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tvungen att rationalisera. Nu måste man titta på varje process och försöka ”streamline” det är ju 
egentligen inget märkvärdigt i det. Vi har fått en tankeställare.  
 
L: Om man tittar på resursinsatser gällande produktinnovation och produktutveckling 
tidigare och nu, läger ni mer resurser på det nu?  
A: Ja absolut.  
 
L: I er årsredovisning (2004) framgår att ni de senaste åren lanserat flera sparprogram. Det 
är intressant att se att det utvecklas mer produkter trots besparingar. 
A: Ja så kan man se det, det gäller att prioritera, mer pengar kan man bara känna på förädlade 
produkter. Eftersom man får mer tillbaka.  
 
L: Om man tittar på de långsiktiga och kortsiktiga målen när ni produktutvecklar är det 
någon skillnad mellan dem, eller handlar det bara om att förädla råvaran mer till mer 
nischade och differentierade produkter, eller vad handlar det om? 
A: Strategiska målsättningen är helt klart att jobba hela tiden mot våra prioriterade områden 
och det vill jag inte riktigt gå in på nu. Men visst finns det kortsiktigt dribblande beroende på 
hur marknaden ser ut just idag. Ett exempel är Arlas lågprismjölk, Klövermjölken, när den kom 
ut så tog det inte så lång tid innan vi var ute med vår lågprismjölk. Då gick det fort, det är 
precis en sådan här klassisk kortsiktig grej. Vi har fört produktion, marknad och 
produktutveckling mycket närmare varandra nu mera. Och tagit bort eller försökt ta bort en 
massa byråkrati och grejer.  
 
L: Hur stor andel EMV producerar ni? 
A: Relativt lite, det är definitivt under fem procent, det är några få procent bara. Det är väldigt 
lite, för Milko i alla fall. Men Norrmejerier kör ju mycket ost och Arla yoghurt, crème fraiche, 
grädde osv. Vi har nog lägst andel EMV, det är bara gissning, jag har inte dem senaste 
siffrorna.  
 
L: Om man tittar på dem EMV produkter som produceras är det ni som står för själva 
utvecklingen av produkten eller kommer handlarna med ett erbjudande och säger vi vill ha 
det si och så, på ett visst sätt? 
A: Vanligtvis så är det så att man försöker sälja samma produkt som man ändå har. Och i 
England har man kommit väldigt långt med det va, där pratar man om fjärde, femte 
generationens EMV, och då är man med i högsta grad och utvecklar produkten åt kedjan. Vi 
har inte kommit ditt än.  
 
L: Om man tittar på produktionen som sådan av EMV är det en förutsättning för att kunna 
behålla lönsamhet för Milko i dags läget? 
A: Så tänker inte vi. Vi vill satsa på våra egna ”premium” grejer. Om man har en lucka i 
produktionen kan man fylla luckan med EMV.  
 
L: Anser du att det är något som vi inte berört men som är väldigt viktigt gällande Milko? 
A: Om ni vill titta på EMV och grejer, så har varje mejeriprodukt har en oval där det står 
Sverige och anläggningsnummer då är det väldigt lätt att se vilka som tillverkar vad. Och 
anläggningsnummer finns med på Livsmedelsverkets hemsida. 

 



Kandidatuppsats Nordiska Detaljhandelslinjen, 10 poäng HT 05 2006-03-09 
Av Lukas Lindh, Mats Lindtorp & Otto Eriksson 
 

  39 (70) 

Bilaga 4: Intervju med Tomas Andersson, Verkställande Direktör, 
Falköpings Mejeri. 
Onsdagen den 23 november 2005, klockan 10.00 – 10.30 
Närvarande: Otto Eriksson & Lukas Lindh 
Intervjuare: Otto Eriksson 
I återgivandet av intervjun nedan betecknas Otto Erikssons repliker med E och Tomas 
Andersson med A. 
 
E: Det som kan ses på mejerimarknaden är att det har skett ganska stora förändringar, vad 
vi läst oss till, upplösandet av karteller mellan mejeri producenterna. Kan du berätta hur 
dessa förändringar påverkat er under de senaste åren. 
A: Vi är ju det enda mejeriet i Sverige som inte hållit på något område utan vi har sålt sedan 15 
år tillbaka till de som vill handla utan oss. Så det är väl inte så dramatiskt för oss, som en del 
andra mejerier. Vi har ju inte haft ensam försäljning ens i Falköping de sista 15 åren. Det är ju 
Arla som är grannar här då. Så att för oss så är det inte sådan dramatisk förändring mot tidigare 
men jag kan tänka mig att det är det för Skåne mejerier, Milko och naturligtvis för Arla. 
E: Helt enkelt för sådana som haft en tydligare område.. 
A: Ja, precis. Det är ju inte speciellt dramatiskt för vi har levt i den världen ganska länge. 
 
E: Ok, hur har handelns egna varumärken påverkat makten som man kan säga som 
producenterna har eller har haft? 
A: Där har ju makten till viss del flyttas över till handeln. Och man har ju på något sätt inget 
val utan vi måste försöka vara med på vissa av handelns varumärken. Däremot så kan ju inte vi 
vara med på alla då tunnar vi ju ut varumärket Falköping mejeri. Så att vi måste hitta någon 
form av balans mellan, och det handlar också om att ha ett varumärke, ett varumärke har ju om 
att ha en relation med kunden, det gäller ju faktiskt. Så vi har några EMV produkter och 
kommer att ha några fler men tonvikten kommer att vara med Falköpingsmejeri som 
avsändare.  
E: Det kommer vara så att ni prioriterar erat leverantörs varumärke. 
A: Japp! 
 
E: Men man kan se en tydlig maktförskjutning från producenterna mot detaljisterna? 
A: Ja ja, dessutom är ju handeln inte speciellt många heller det är ju de stora ICA, Axfood och 
sen Coop. Och sen finns det ju några små som Bergendahls, Lidl och Netto det är ju 
detaljhandeln då va. Sen har vi i och för sig lite industrikunder typ Cloetta, Procordia, Dafgård. 
Det finns ju ett tiotal industrikunder i Sverige.  
E: Just, precis. 
A: Men de är endast våra, där försvinner ju EMV, för där försvinner ju våra produkter 
fullständigt. Det har det ju alltid vart. 
 
E: Ni skriver ju i er årsredovisning ”varför man ska konkurrera med handelns egna 
varumärken med ett leverantörs varumärke när handelns egna varumärken kan vara 
billigare?”.  
A: Man kan ju fråga sig lite grann, det kommer ju att sluta på den nivån att, det är bara att 
konstatera att EMV produkter är inga sämre produkter på något sätt. Köper du en Crème 
fraiche idag på ICA det är ju ICAs affär, så kan du välja mellan Ica handlarnas, Vailo och Arla. 
Och Arlas och Ica handlarnas är exakt samma produkt, tillverkad av Arla båda två. 
E: Det är bara en ny förpackning så att säga? 
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A: Ja, precis. Det är ju likadant för oss. Vi har Crème fraiche Falköpings mejeri och går du in 
på en Hemköp så kan du köpa Hemköps Crème fraiche, men vi har gjort båda.  
E: Alltså identiska produkter? 
A: Just precis. Det är det som skulle kunna bli problemet framöver, och det kommer 
naturligtvis att sluta med att våra märkesvaror kommer ju att ligga på ungefär samma nivå va… 
Så ur konsumentsynpunkt kommer det skilja väldigt lite. Och då dödar man ju lite gram EMV 
produkterna. Jag har ju svårt att tro om det står Arlas Crème fraiche och det står ICAs Crème 
fraiche och de kostar lika mycket så vette sjutton om man inte köper Arlas.  
 
E: Ja precis, Men ni kommer fortfarande ha kvar erat varumärke, ni kommer inte att gå 
över till enbart en produktion av bara EMV? 
A: Nej nej, det är egentligen bara Arla som kan det, vi andra lite mindre företag skulle ju dö 
fullständigt om vi gjorde det. Sen är det ju andra sidan så att jag, vi, försöker ju vara så 
rationell i tillverkningen så jag kan konkurrera med alla andra. Så jag måste ju ha lägre 
kostnader än Arla måste ha lägre kostnader än mejeriet i Tjeckien, Polen så är det ju faktiskt. 
Kan jag ha de och det slutar med att jag kan ha samma pris till bonden då kan vi ju alltid vara 
med. Har du för höga kostnader så kan du aldrig vara med.  
 
E: Ja det är sant! Det är ju en tuff bransch mejerimarknaden. Om man tittar lite mer på 
produktutvecklingen och produktinnovation. Hur har de nya marknadsförutsättningarna 
påverkat just eran produktutveckling och produktinnovation? 
A: Jaaa, du får vara mer på hugget, naturligtvis. Du får framförallt, jag tror inte att man 
behöver ha en stor stab själv men man måste ju vara lyhörd man får försöka se på vad som 
finns i andra länder vad kan leverantörer erbjuda till exempel då leverantörer av sylter, 
förpackningar och så jag tror att det handlar om att vara lyhörd på ett helt annat sätt då va 
snabb. För det går ju så oerhört fort om man jämför med för 15 år sedan då var det ju stabilt 
allting, då hände det inte så jäkla mycket. Nu är det ju nya frågeställningar varje dag.  
E: Det är den uppfattningen vi också fått, att det verkligen gäller att vara på tårna och hela 
tiden anpassa sig och skapa nya processer som konkurrensfördel så att säga. 
A: Jag är inte säker på, det är nästan lätt att det blir lite inavel över att ha för stor egen 
avdelning, jag tror väldigt mycket på att vara lyhörd och få idéer runt omkring. 
 
E: Men om man tittar på just eran produktion av era egna produkter och handelns egna 
varumärken. Skiljer det något på produktutveckling och produktinnovationsprocesserna 
mellan dessa två. Eller är det bara så att handelns egna märkesvaror är en utfyllnad av den 
lediga produktions kapaciteten? 
A: Nej handelns egna varumärken är en kopia av någonting som redan finns, det är ju ingen 
utveckling av något nytt. Det är väldigt sällan du har en EMV - produkt som är ny. På hyllan 
ska det stå en märkesvara och jämte en EMV, så det är alltid kopior va. Utveckling står vi för 
EMV ger ju ingen utveckling. Så det är vi som står för nya smaksatta Crème fraiche, det är vi 
som står för nya produkter på fil, olika smaker. Vi står för utvecklingen av nya förpackningar 
och sen när vi tagit fram något tycker handeln att vi ska en EMV, de vill ha en lika dan va.  
E: Fats då till ett billigare pris till konsumenten? 
A: Ja precis, va. Så det är ingen utveckling. Skulle inte vi bedriva den så skulle det ju stå helt 
stilla. EMV är ju nästan lite kommunism, plan ekonomi.  
E: Dom bidrar inte med något värdehöjande i branschen och för inte utvecklingen framåt helt 
enkelt… 
A: Dom skäl de produkter som finns och försöker göra det billigare. Om vi tar fram en produkt 
åker dom runt i hela Europa och frågar om ”Ni kan göra en sån här?”.  
E: Och på så sätt kan de plocka fram en billigare produkt.. 
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A: Ja ja, precis! 
E: För de slipper alla kostnader som är förknippade med… 
A: Ja ja, men det gäller ju då att ha en produkt som man inte kan kopiera då va. Men det är inte 
lätt. Det är ju dit man vill nå. Både produkten och förpackningen skall man ju helst inte kunna 
kopiera.  
E: Hur skall man kunna nå detta då? 
A: Du måste vara snabbare. Det är så idag att du får vara nöjd om du kan vara ensam i ett eller 
två år. Vi har varit ensamma med Crème fraiche i sju, åtta månader. Vi var först och snabbats. 
Och har tjänat hyfsat med pengar på den produkten va. Så jag tror att det handlar om att vara 
snabb och acceptera korta cykler. Det handlar det om. 
 
E: Ni skriver också i eran årsredovisning att ni har investerat i produktionsresurser för att 
kunna möta kraven som framtiden ställer. Vad lite mer specifikt har ni gjort? 
A: Ja, det gäller ny teknik egentligen. Nya produktionslinjer, nya förpackningsmaskiner. Det är 
för att hitta det här innovativa som inte finns riktigt det behöver inte vara några jätte 
förändringar men ändå någon form av förändringar mot det som finns idag va.. Vi kommer 
med några nya grejer som jag är helt säker på att vi kommer att vara ensamma om i kanske ett 
halvår max ett år sen är vi inte ensamma längre. Då får vi ta förtjänsten det året och börja 
funder på snabbt vad man skall göra i nästa steg va. För det handlar om att tänka lite snabbare.  
E: Så ni sätter upp både kortsiktiga och långsiktiga mål som ni försöker uppfylla utifrån hur 
marknaden ser ut? 
A: Ja det är riktigt. 
 
E: Då tänkte jag gå vidare till del tre som handlar om produktutveckling och handeln egna 
varumärken. Ni producerar då som jag förstått handeln egna varumärken. Ungefär hur stor 
del av produktionen består av handeln egna varumärken? 
A: Jaaa, omsättningen, den totala omsättningen på Falköpings mejeri utgörs av någon procent. 
På en specifik produkt är det 50 procent.  
 
E: det skiljer ganska mycket mellan olika produkter då… Ni är ändå positiva till att tillverka 
EMV eller känns det som ett nödvändigt ont?  
A: Nej, ja, hade du fråga för några år sedan hade vi nog tyckt att det var dödligare än ett ont va. 
Vi vill ju vara med. De som säger nej hela tiden är ju inte med. Arla hade ju som inställning att 
vi kommer aldrig att tillverka någon EMV produkt. Det var ju deras inställning för tre år sedan. 
Det är så starka, Arla är det mest kända varumärket i Sverige, det finns ingen anledning för oss. 
Nu sitter dom tyngst och har den största andelen EMV produkter… 
 
E: Ja precis, Men hur tro du att det kommer att se ut om några år? Tror du producenterna 
enbart kommer att tillverka handelns egna märkesvaror, för du sa tidigare att ni inte vill 
göra det. Utan ni vill värna om erat varumärke så att säga. 
A: Ja, men vi kommer att behöva vara så effektiva och så tighta i organisationen så att vi kan 
sälja våran egen märkesvara till i princip samma pris som en EMV produkt. Jag tro inte 
konsumenten, vem vill gå in i en ICA affär och bara ha ICA handlarnas. Så jag tror alltid att 
det kommer att finnas ett behov, konsumenten kommer kräva att det finns ett alternativ till ICA 
handlarnas ketchup, kött, mjölk. Det kommer ju alltid att finnas någon annan på hyllan. 
E: Konsumenten vill ha någon form av mångfald. 
A: Ja i alla fall på de flest produkter. Men en produkt där de nått EMV, det är krossade 
tomater. Jag kan inte påminna mig om att det finns någon annan än ICA handlarnas krossade 
tomater i ICA affären. I vissa typer av väldigt enkla produkter där kan det fungera.  
E: Ok. Men måste man producera EMV för att överleva? 
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A: Ja, inom mejeri ja. Det handlar också om relationer. Jag har ju bara tre personer som jag 
pratar med. Det sitter en på ICA, en på Axfood och en på Coop. Så att om jag överhuvudtaget 
skall ha en dialog eller diskussion med dem så måste jag ha en EMV för att överhuvudtaget få 
träffa dem va. För då är jag i deras lag. Det är också en viktig del som man kanske inte direkt 
tänker på.  
E: Precis 
A: Ni gör någonting för oss va. Och det gör ju det att då tvingas man ju mer eller mindre att 
träffas och diskutera den produkten som man tillverkar av lite olika anledningar. Lite 
förpacknings ändringar och förpackningsmaterial. Så du får en relation med hjälp av en EMV 
produkt.  
E: En nödvändig inkörningsport alltså. 
A: Ja, det finns väl branscher som inte är det men på mejeri tycker jag det är så.  
 
E: Då börjar det närma sig slutet! Jag har dock en fråga som jag skulle vilja ställa som vi 
talade om lite tidigare. Det är om ni har förändrat resursinsatsen gällande 
produktutveckling och produktinnovation? 
A: Vi har ju förstärkt på den personella sidan när det gäller kvalité och produktsäkerhet där ser 
det helt annorlunda ut idag än för 10 år sedan. Vi har dragit ner på marknadssidan när det gäller 
försäljning, plock i butik den typen av tjänster plockar vi bort. Och det gör vi för att handeln 
inte vill betala något extra för att vi gör det så måste vi plocka bort det.  
E: Hur är det just på produktutvecklingssidan då? Du nämnde tidigare att man måste vara 
väldigt alert och på tårna för att kunna få ”skörda frukten” från en produkt. 
A: Ja, du måste ha, om vi idag har mellan fem och tio nya produkter per år så hade vi väl max 
en ny produkt om du går tillbaks 7 – 8 år. Man måste våga misslyckas mellan produkter. Och 
det handlar både om att få lönsamhet och det handlar dessutom någon syn ifrån våra kunder att 
vi verkligen är på hugget om du kommer med någonting. Gör du ingenting så dör du bort, då 
väcker du inget intresse.  
 
E: Hur får ni eran input om vad kunderna vill ha? 
A: Vi frågor dom. 
E: genom marknadsundersökningar? 
A: Ja, vi börjar ju med våra kunder som egentligen är ICA, Coop och Axfood. Det är ju dom 
som köper våra grejer, det är inte konsumenterna som köper grejerna. Sen är det ju i nästa led 
ner till konsument. Men vi måste på något sätt först få en dialog med vår grundkund. Och sen 
är det ju på sikt konsumenten som bestämmer om den går att sälja eller inte. Men det är inte 
konsumenten som bestämmer vilka produkter som det skall vara, det är ju handeln.  
E: Ja precis. Så ni får eran input från ICA, Coop och Axfood. 
A: Ja, det är där vi hör lite idéer och hur dem ser på saker och ting och vad som kan hända, vi 
försöker ju få idéer internt då med interna grupper. Vi försöker ju se lite vad som finns ute, vi 
stjäl ju också produkter emellanåt som många andra gör. Jag menar ser vi någon intressant 
produkt nere i Holland då tar vi den va. 
E: Men tror du som mejeriproducent att ett samarbete mellan er och detaljhandeln skulle 
fungera bra då dom jobbar ju trots allt närmare kunden, och borde vet vad de vill ha. 
A: Ja ja, så är det lite idag. Man skulle till och med kunna tänka sig att någon av kedjorna 
köpte några mejerier, till och med dit skulle man kunna gå.  
E: Men som det ser ut idag så bidrar inte det med något värdehöjande inom kategorin. 
A: Nej nej, så idag finns det nog ingen vits. Det skulle finnas det om det hade satsats lite mer 
resurser på att vara innovativa.  
E: Om man arbetar närmare detaljhandeln så kan ske man kan tänka sig att utveckla premium 
produkter istället för att hela tiden fokusera på lågpris som EMV gör idag.  
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A: Vad är bättre. Idag gör Arla en lågprismjölk som är dyrare att tillverka. Det tycker man ju 
inte är sådär jättesmart.  
E: Det är väl samtidigt en grej som det känner sig tvingade till att göra för att kunna möta 
konkurrensen på mejerimarknaden. 
A: Ja det säljer dem i hela Sverige, så det är ett sätt att möta konkurrensen i Sverige då va. 
E: Om man tittar internationellt sätt så har vi den Tyska varianten som går mot lågpris och den 
Engelska varianten där producenter och detaljister börjat samarbeta och kunna skapa ett högre 
värde i kategorierna istället för att bara fokusera på priset. Vad föredrar du som 
mejeriproducent? 
A: Jag tror att det har lite med tid att göra. Jag tro att processen i Sverige där är det fokus på 
lågpris, lägsta pris och bra produkter, men framför allt lägsta pris. 
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Bilaga 5: Intervju med Bo Berg, Verkställande Direktör, Milko  
Tisdagen den 22 november 2005, klockan 10.00 – 10.35 
Närvarande: Lukas Lindh & Otto Eriksson 
Intervjuare: Lukas Lindh 
I återgivandet av intervjun nedan betecknas Lukas Lindhs repliker med L och Bo bergs med ett 
B. 
 
L: Vi skulle vilja se hur ni ställer er till de nya marknads förutsättningarna som har 
åstadkommits tackvare introducerandet av EMV och att kartellerna inom mejeribranschen 
lösts upp. Vad är det som hänt de senaste åren, vilka förändringar har skett? 
B: Ja, det som har skett är inte helt oväntat. Inom branschen så är det här förutsett att det ska 
ske. Det bottnar i en avreglering som pågått under en tio års period. 
L: Jasså, så länge! 
B: Ja, den har pågått sedan på mitten av 90 – talet blev det en ny konkurrenslagstiftning som 
egentligen förbjöd oss att samarbeta i mångt och mycket på det sätt vi gjort tidigare.  
L: Ja, precis. 
B: Så att, men det har ju varit så att branschen har varit reglerad och då finns det många 
informella kanaler som är bestående. Så att det har nästan blivit, man skulle nästan kunna 
karakterisera det som någon form av kartell eller oligopol i alla fall. Vi ha sett om vi håller 
ihop inom branschen då inom mejeriindustrin så har vi vissa fördelar på det sättet. Det har ju 
gjort att vi som bransch har betraktas som väldigt starka då mot i förhållande till våra kunder 
som är detaljhandeln. Och det har gjort att vi har haft en direktdistribution som ett av våra 
konkurrensmedel.  
L: Ja precis 
B: Att vi har kört direkt till detaljhandeln och arbetat tätt med butiker och haft ganska relativt 
stor säljkår har vi alltid haft och så att vi har nog alltid ansets som bransch mycket starka 
gentemot detaljhandeln. Men successivt så har ju den här avregleringen inneburit att vi inom 
branschen har blivit mer och mer åt att bli ganska tuffa konkurrenter. Och samtidigt har 
detaljhandeln stärkt sin makt ganska betydligt, man har alltså centraliserat sina 
beslutsfunktioner inte bara Coop, Axfood utan också ICA senare år har ju liksom samlat ihop 
sina beslutsfunktion till några få människor och det har gjort att man har pressat oss bakåt på 
sånt sätt att det skett en maktförskjutning. Ganska tydlig till vår nackdel och till detaljhandeln 
eller grossisterna i det här fallet då det är ju samma sak.  
 
L: Ja, precis. Men om man skulle tänka sig att ni hade en lite fördel innan, har det blivit mer 
balans nu eller har ni trycks tillbaka så att dom har mer makt än ni hade innan, eller hur 
ska man se på det? 
B: Ja, jag tycker att det är det omvända förhållandet.  
L: Jasså! 
B: Och vi tycker ibland att dom kanske tyckte att vi då utövade makten på ett felaktigt sätt, just 
nu tycker vi att detaljhandeln, i vissa tycken utnyttjar sin maktposition på ett otillbörligt sätt.  
 
L: Ja, precis. Men om man då skall relatera det här till att handeln har börjat arbeta med 
egen varumärken och egna produkter hur mycket har det påverkat maktskiftet eller 
maktförskjutningen? 
B: Ja, det är väl där som vi ser att åtminstone fram till nu i alla fall att handelns egna produkter 
är i mångt och mycket rena kopior. Det kopior av redan etablerade varumärken och man har 
alltså inte lagt resurser på att utveckla egna produkter eller utveckla en egen teknik eller man 
har kopierat våra varumärken och sen så dom produkter man då har hittills då under Ica, 
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Axfoods eller Coops egna märken så får dom ett, vi tycker att dom produkterna har lättare att 
komma in på hyllan. Dom får ett utrymme i butiken som inte svarar mot den marknadsandel de 
har. 
L: Nej, precis. 
B: Och eftersom utrymmet i butiken är begränsat så skuffar dom undan andra märken då till 
förmån för sitt eget. Det tycker vi inte riktigt är så vidare lyckat.  
 
L: Nej, men om man tittar på till exempel när man introducerar en ny produkt så är det ju 
en viss lanseringstid och det tar ett tag innan kunderna vänjer sig vid produkten. Skulle man 
kunna säga att handelns egna produkter rider lite på eran framgång i lanseringen och 
liksom kommer snabbar in i försäljning som är lönsam eller hur skall man se på det? 
B: Ja det vi tycker är att de får ett utrymme i butiken, att dom hamnar på de mest förmånliga 
positionerna i butiken, som inte svarar mot deras marknadsandel eller den aktivitet de gör för 
de för handelns eget märke. Och får också ytmässigt större utrymme och fler ansikten 
exempelvis.  
L: Precis. 
B: Där vi då normalt när vi skall lansera så måste vi först berätta för handeln vad som är unikt 
för vår produkt och hur ska de marknadsföras och vilka aktiviteter ska vi ha och sen tar ju 
handeln ställning till om de ska ta in vår produkt eller ej. Och ibland får vi ju nej, förstås för att 
de tror inte på, att vi satsar för lite i marknadsföring för att stött produkten då. Men för sina 
egna bereder de lätt plats. Det tycker vi än så länge då i alla fall att det är ganska genomgående.  
 
L: Ja precis, men om man tittar på till exempel det måste ju finnas någon typ av 
leverantörsavtal från eran sida mellan dom är dom hårda i dom också och säger upp dem en 
gång om året bara för att kunna omförhandla och sånt där typ av agerande med? 
B: Ja, ibland så händer det att vi har avtal men det är ingen som bryr sig om dem.  
L: Jasså, haha, det är inte juste. 
B: Nej det kan ju då va en del av förskjutningen det är, jag säger inte att det är vanligt men det 
händer ibland att avtalen är uppsagda innan de ens är påskrivna. Även påskrivna avtal, det har 
att göra med vem som sitter på makten.  
 
L: Precis, vi berörde ju tidigare det här med att lansera produkter och sälja in produkter och 
marknadsföra produkter och sådär. Men om man då relaterar de till produktutvecklingen så 
hur har de förändrande marknadsförutsättningarna påverkat innovations och 
produktutvecklingsprocesserna då? Från er sida givetvis? 
B: Ja från vår sida, den har drivit oss mer mot innovation. Om vi säger att, om man då, vi kan 
ta en ja, en smakförändring eller en mindre anpassning av en förpackning så har den ju inte så 
stor unikitet i sig eller innovationshöjd eller hur vi skall uttrycka det. Och om handelns egna 
märkesvaror än så länge i alla fall är kopior går vi, åtminstone i vårt fall, till att göra våra nya 
produkter ännu mer unika.  
L: Ja, precis 
B: Vi satsar mer på helt nya koncept inte bara på nya produkter utan kanske ett helt koncept 
som till exempel barnkoncept eller påläggskoncept som räcker för flera år och som kanske i 
slutändan omfattar både 20 och 30 produkter när allt är färdigt. Det kan också gälla ny teknik, 
man försöker hitta ny teknik som på så sätt få fram en bättre produkt kanske. Det kan till och 
med vara nya processer och det tar ju flera år att utveckla en ny process då, men det är åt det 
hållet som vi går att man närmar sig mer och mer någon typ av tillämpad forskning i alla fall 
blir det. För att då undvika att handeln ska kunna kopiera, det ska inte kunna gå att kopiera lika 
lätt i alla fall. Det har inneburit att för vår del att vi går mer mot, ni kanske skulle kalla det för 
innovation då. 
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L: Ja, precis. Ja men om man ser på det på det här sättet funderar ni även på att hitta nya 
sammanhang för era produkter att vara i te x att försöka få folk att dricka mjölk till andra 
måltider än normalt sett eller äta yoghurt på kvällen i stället för bara till frukosten och sånt 
där eller förstår du hur jag menar? 
B: Jo, Jo det ingår också att med samma produkt eller samma typ av att hitta former för att ha 
dem i annat sammanhang.  
L: Det är ju det vi ser i litteraturen, det är ju det som står högst upp på agendan nu inom 
utveckling och innovation liksom. 
B: Det har ju lite gran också med att du förpackningsutvecklingen går ju väldigt snabbt och om 
du ser till det så lägger vi mycket kraft på nya förpackningar, just för att anpassa förpackningar 
till den situation där konsumenterna befinner sig just då. Det kan vara exempelvis lätt ”grab 
and go” koncept eller om det gäller storhushåll och så vidare att det är speciellt anpassat för 
restauranger och då är det i och för sig en identisk produkt men du har en annan förpackning, 
men det kan man nog säga att vi lägger mycket mera kraft på förpackningar än vi gjorde för ett 
antal år sedan. 
 
L: Ja, det är ju intressant. Men om man tittar på själva resursinsatsen när det gäller 
produktutvecklingen har ni så att säga ökat resurserna för utveckling och innovation eller 
har ni minskat, vi har ju läst om att ni kör lite sparprogram nu de senaste åren har det 
startats en del sparprogram? 
B: Det är väl, det blir ju alltid, ständigt både och så att säga, det både sparas och så satsar man 
det är väl snart ingen företag som inte med jämna mellanrum genomför sina sparprogram. Det 
är väl ett sätt att driva en förändringsprocess också, att starta ett sparprogram. Det attraherar 
ägarna, det är på något vis, ägarna tycker alltid att det är jävligt bra att spara. Jag läste att GM 
nu skulle säga upp 30 000 anställda och nu tyckte ägarna att det va bra, skulle chefen sagt 
50 000 anställda hade det varit ännu bättre.  
L: Ja, de tänder ju inte till lika mycket om chefen skulle säga att, nu ska vi produktinnovera 
och produktutveckla som bara den här närmaste åren. 
B: Nej! 
L: För det kostar ju pengar. 
B: Ahh Nej, det är på något vis att ägarna tycker om att det skall sparas, och det är samma sak 
med våra ägare, så vi måste tre gånger per 10-årsperiod ha ett kraftigfullt sparprogram. Och då 
blir det den här formen, däremot så försöker man ju undvika att spara så mycket på marknads- 
sälj och produktutveckling utan man försöker göra det smartare istället och man kanske 
begränsar inom vilka områden man skall vara duktig så att har man mycket pengar vill man 
vara duktig på alla områden och har man mindre pengar måste man begränsa sig inom de, 
koncentrera sig , inom de här områdena ska vi va duktiga. Totalt sett satsar vi mera pengar  och 
man, för vår del i Milko, exempelvis så, ny teknik och nya processer är en del vad vi försöker 
vara innovativa på. 
L: Precis, vi läste också precis att ni startat en nu så kallad pilot anläggning, det måste ju ha 
mycket med produktinnovation och produktutveckling att göra. 
B: Ja, det har den. 
 
L: Hur fungerar den, hur platsar den i den normala verksamheten så att säga? 
B: Ja den fungerar alldeles lysande, det är alltså ett litet, litet minimejeri, fan vi kan göra allt på 
den, det finns all den senaste tekniken finns, till och med nästan ännu mer, det är ett mini, mini, 
allt sker i miniskala. 
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L: Men man kan testa nya grejer och prova sig fram helt enkelt? 
B: Ja, man kan prova sig fram och innan du då testar i fullskaligt, så att du har nästan 
produkten framme så testar man den i storskala. Ähh det är, för det är ju en annan sån där 
utveckling är ju att hastigheten måste gå, alltså den speedas upp i allt även de här, från tanke 
tills produkten är ute på marknaden, tidigare pratade vi om år och nu pratar vi om del av ett år, 
det kallas time to market, när vi bestämmer eller har en idé innan produkten är på marknaden, 
den måste vara så kort som möjligt. Därav blir ju en sån där pilotanläggning väldigt 
betydelsefull för den speedar ju upp hela processen. 
 
L: Men de flesta mejerierna nu, producerar ju lite EMV för att fylla ut den brist i produktion 
som finns i verksamheten, om man skiljer det från att producera sina egna varor, är det 
skillnad i processerna där också eller? 
B: Ja så länge att handelns EMV än så länge mig veterligt, bara är kopior så skiljer det sig 
såtillvida att vi tillverkar ju redan de här produkterna sedan flera, flera år och för oss behövs 
det ingen större produktutveckling för att tillverka handelns egna märkesvaror. 
L: Utan det handlar bara om den egna produkten.. 
B: Ja, egentligen, vi kan ta handelns fruktyoghurt, crème fraiche, grädde och fil eller vad det är, 
det har vi gjort i hur många år som helst så, det är från en dag till en annan, utan det är en 
prisfråga och därför återigen så försöker vi hitta lite mer unika koncept och om vi ska fortsätta 
lite om EMV, och det kommer ni väl fråga om också, det vi gärna ser att även handelns då 
jobbar med att man tillför värde till en produkt inte bara kopierar något som redan existerar 
utan tillsammans gärna med oss utvecklar ett koncept eller en helt ny typ av produkter osv. då 
blir det lite annorlunda, då blir det lite mer höjd på nyheterna så att säga men där är vi, vad vi 
tycker inte riktigt än. 
 
L: Men alltså vad man kan säga är att det ska likna något som man kan se på den brittiska 
marknaden nu att både handeln och producenterna samarbetar för att skapa ett mervärde 
för båda parter så att säga? 
B: Ja det stämmer! 
L: Det vill säga mer premiumprodukter! 
B: Mer premium och att också detaljhandeln tar ett ansvar för att utveckla en produkt och 
också ansvar för att den också misslyckas, för man vet ju inte i förväg om den skall lyckas eller 
hur den skall lyckas. Men nu väljer man de facto bara en kopia på ett varumärke som redan är 
etablerat där man vet att konsumenten uppskattar just den typen av produkt i alla fall. 
L: Ja det verkar som om konsumenterna inte riktigt vet vem som producerar vilka varor och 
sådant där, så att jag menar även fast man skulle vilja välja ett favoritvarumärke så tar man det 
andra bara för att det är billigare utan att veta riktigt vad det är man köper. 
B: Ja, EMV-andelen ökar och utbudet ökar och även inom mejeri men det är väl kanske, ja 
EMV-andelen är väl mellan 5% och 10% tror jag vi brukar säga. Men den ökar och anledning 
att den är relativt låg är väl att vi har tidigare varit tydliga motståndare till EMV eller inte sett 
oss nödgade att ansluta oss till att producera EMV, men såtillvida har ju Milko, och alla övriga 
ändrat ståndpunkt. 
 
L: Ja ni har ju till och med startat ett bolag tillsammans med Skånemejerier för enbart 
EMV-produktion, om jag förstod det hela rätt? 
B: Ja och skälet är, det är ju så att det är en intressekonflikt där att vi är ju en 
varumärkesleverantör egentligen, det är ju våra varumärken, Milko framför allt, som vi vill att 
det ska stå Milko på våra produkter och då hoppas vi och tror att konsumenterna vet att den 
kommer från oss och att det står för kvalité och att vi garanterar och så vidare. Men nu har ju vi 
också gett oss på EMV, omvändelse under galgen som vi brukar säga, och det är inget konstigt 
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i det, det är ju som en maktbalans även här, för att hålla det lite gran från varumärket Milko har 
vi bildat ett varumärke tillsammans med Skåne där vi ska hantera den här typen av affärer och 
det tror vi är ett bra sätt att inte få in det i själva företaget. För blir det en intressekonflikt 
nånstans vart skall kapaciteterna finnas, hur ska man utveckla och så vidare så att vi har valt 
den lösningen. 
 
L: Det verkar ju vara en bra lösning, då delar ju Milko och Skånemejerier på de kostnader 
som kan associeras med EMV-produktionen och kanske slimma ner den verksamheten 
ytterligare? 
B: Ja och sedan kan vi tillsammans erbjuda ett ganska komplett utbud både när det gället 
kvantiteter och när det gäller olika förpackningar och olika tekniker, för då kombinerar vi 
Skånes teknik och Milkos teknik. 
L: Ja, precis, utan att direkt konkurrera med varandra. 
B: Utan att konkurrera, ja! Ja hittills tycker vi åtminstone att vi har hanterat det på ett bra sätt. 
 
L: Men det här samarbetet har inte varit igång så länge, va? 
B: Nej, jag tror att det är väl inne på första året. 
 
L: Ja precis vi förstod det också, men om man tittar till det här med produktion av handelns 
egna varumärken igen, kan man säga att det är en förutsättning för att säkerställa sin 
överlevnad som producent eller är det bara något man gör för att man ser någon lönsamhet i 
det? 
B: Ja, det där är en bra fråga. Vi ser oss i första hand som varumärkesleverantör men tidigare 
om jag skulle gå tillbaka 3-5 år så var det fullständigt omöjligt att tänka i EMV men vi ser det 
både ock, och EMV ser vi då som en del i vårt sätt att jobba men vi prioriterar då vårt eget 
varumärke Milko i första hand. 
 
L: Ja, så det finns den enkla förklaringen? 
B: Ja det kan man säga att, så vi tar som inte steget fullt ut och blir framför allt inte enbart 
EMV-producenter som kanske den tyska mejeriindustrin är och även den engelska utan vi 
vidhåller att i första hand så är det våra egna varumärken. Men EMV är ett bra komplement för 
oss. 
 
L: Men det är inget måste? 
B: Nej inget måste det är det inte. 
 
L: Men hur tror du att det kan komma att se ut i framtiden då, kommer det att bli som en 
förutsättning, eller kommer man att kunna hålla det på det den nivån det är idag? 
B: Nej, jag tror att det förskjuts ytterligare, jag tror det blir som en förutsättning om ni skulle 
fråga mig om två kanske jag skulle säga att det är en förutsättning för att överhuvudtaget finnas 
med så måste man.. 
 
L: Så det är så tufft alltså? 
B: Ja, kan va så! Däremot så vidhåller vi att om det är så att produkterna tillför värde så att 
säga, när handeln kommer till andra eller tredje steget i EMV och börjar närma sig kanske den 
engelska detaljhandeln då är vi mycket intresserade, att utveckla tillsammans med handeln 
produkter och koncept. 
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L: Men då handlar det ju om EMV-produkter i tredje-fjärde generationen och vi är väl bara 
kvar på första generationens EMV-produkter i sverige va? 
B: Ja! Men den första generationen då som är kopior eller i stort sett, det är den vi inte är 
speciellt attraherade av. Men kommer vi till ett högre steg i EMV-produktionen, då är vi 
otroligt intresserade och det är ju det handeln flaggar för att man strävar efter, men hittills har 
de ju inte resurser för att matcha det, och de måste ju ha resurser själv då som kan något om 
produktutveckling och som kan hjälpa till. Nu blir de ju kravmaskiner som ställer krav. 
L: Om man ser det på det här sättet, som produktionsbolag så har ju ni goda kunskaper om 
utveckling och innovation av produkter men eftersom handeln då arbetar närmare konsumenten 
så skulle man ju då kunna tänka sig att ett samarbete där skulle kunna generera otroliga 
mervärden om man kunde kombinera det här. 
B: ja, Borde va, nu är ju vi kanske inte heller allt för imponerade av detaljhandelns kunskap om 
konsumenter, alltså de har ju butikerna, det har dom… 
 
L: De kanske har möjligheten att inhämta information men de kanske inte gör det på ett bra 
sätt? 
B: Det de i första hand har, det är att de sitter på kanalen det är ju det som är deras styrka det är 
ju dom som har butiken, eller butikerna, det är de som sitter på kanalen. Men för att riktigt, 
riktigt det ska fungera bra så måste man också ha en viss kompetens inom företaget så att man 
kan diskutera produktutveckling och produktinnovation med oss och det är de inte idag. 
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Bilaga 6: Intervju med Per Blomquist, Verkställande Direktör, & Ove 
Alm, Marknads och försäljningschef, Gefleortens mejeri   
Onsdagen den 30/11 2005, klockan 09.00 – 09.30 
Närvarande: Otto Eriksson, Lukas Lindh & Mats Lindtorp 
Intervjuare: Mats Lindtorp 
I återgivandet av intervjun nedan betecknas Mats Lindtorps repliker betecknas med L, Per 
Blomquist med B och Ove Alm med A. 
 
L: Vi har talat med de flesta mejerierna som är medlemmar i Svensk Mjölk nu, och uppfattat 
att det hänt en massa på marknaden den sista tiden. Vi skulle gärna vill ha eran syn på de 
här nya marknadsförutsättningarna? Så som EMV och sedan har det nämnts av flera att det 
förut har varit lite kartell liknande på mejerimarknaden.  
A: Man kan väl säga det om din punkt ett där att, det som har hänt de senaste åren är att det 
gått från någon slags fiktiv konkurrens till en verklig konkurrens mellan mejeriföretagen, det är 
ju helt klart. Och sedan har vi ju hela den här delen med EMV som har exploderat under de 
senaste åren.  
L: Ja precis, det skriver ni eran årsredovisning också såg jag.  
A: Nä men det är ju det som påverkar allra mest va, så är det.  
L: Men hur rent konkret har det påverkat er? 
A: På EMV sidan är det så att produkter som kommit in på EMV sidan naggar ju våra 
produkter i kanten, tveklöst. Och samtidigt är det väl så att vi då är väldigt intresserade av att 
vara med på det här EMV-tåget. Vi producerar ju än så länge bara en EMV produkt 
tillsammans med ICA.  
B: Om jag tänker på den frågeställning som ni har då så är det klart att Ove Alm uttrycker sig 
ett sätt när det gäller konkurrensen och det här fiktiva och det verkliga och som jag brukar 
uttrycka det så har vi haft ett geografiskt monopol då i Sverige och det har ju då luckrats upp 
nu då och det som har luckrat upp det är bland annat EMV men även den ökande mängden 
riksprodukter. Men även det då har ju under de sista åren exploderat och satt stor fart va.  
L: Och med riksprodukter då menar du? 
B: Det är sådana produkter som inte är unika produkter utan som finns i andra mejeriföretag 
men som man låter riksdistribuera och sälja över hela riket. Typ Skånemejerier, Milko och 
Arla. Och det ökar ju konkurrensen då också va. Och det är klar att de nya 
marknadsförutsättningarna gör att det är ökad konkurrens och det blir tuffare, vi har tappat 
försäljningsvolymer på grund av detta.  
A: Vi har ju den kanske mest påtagliga produkten då som åtminstone var tänkt att påverka det 
här väldigt mycket, det är Arlas klövermjölk.  
L: Ja precis, det är den där lågprisvarianten.   
A: Precis 
B: Sedan kan vi redan nu under den här punkten kanske beröra det som har hänt lite grann i 
övrigt då och det är ju då den här fusionen mellan Arla och MD-foods för fyra år sedan. Den 
har ju påverkat marknaden ganska så mycket just nu då, sista året. Vi hade en koncern chef i 
Arla, Åke Modig där som hade en känsla för svenska marknaden och borgarfred som vi kallar 
det här. Nu är det nya förutsättningar, nu är det en dansk styrning av företaget, man är mycket 
fokuserad på markandsandelar och krig på marknaden för att behålla sina marknadsandelar 
eller ökad dem. Och det har inneburit helt nya strategier som man har och det betyder att man 
definierar marknaden lite annorlunda idag än tidigare. För hade man ju Arla marknadsområde 
var 65 procent av Sverige nu skall man ju ha 65 procent av den svenska marknaden. Det är ett 
annat sätt att se det sedan definierar man ju andra tillväxter i andra nordiska länder tydligt idag 
vilket man inte gjort tidigare. Vi känner att förutsättningarna är ju lite annorlunda från Arla 
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Foods och deras tänk för framtiden man är mer aggressiv man kommer att vara tuffare på 
marknaden. Och det gör att vi måste ändra våra strategier och framtidsplaner då också. 
 
L: Det står ju klart nu att det hänt en väldigt massa på marknaden, ni har ju själv precis 
berättat om det. Vi är nu intresserade av att veta hur detta har påverkat er innovations och 
produktutvecklingsprocess? Vad gör ni annorlunda idag? Vad har ni för strategier gällande 
det? 
A: För det första kan man slå fast att vi som ett litet företag så ju våra resurser för 
produktutveckling det vill säga innovativ produktutveckling ganska begränsade så att säga. Ja 
menar vår strategi är ju naturligtvis att hänga med på marknaden. Det som är möjligt för oss att 
producera skall vi producera och vi lägger ju alltså betydligt mycket mera resurser idag, även 
om de är begränsade, än vad vi gjort historiskt.  
B: Får jag fylla på lite. Jag har ju inte varit här i företaget i mer än åtta år då innan det så lade 
man ju inte mycket pengar på produktutveckling, men efter 1997-1998 så har ju resurserna och 
insatserna ökat. Man kan säga att de sista två tre åren har det ökat ännu mera, ett steg till. Och 
vi har ändrat lite strategier när det gäller det här med att lansera produkter. Vi gör det mycket 
mer nu i samarbete med andra mejeriföretag. Att köpa ”know how”, man kan samarbeta mera i 
produkttillverkningar och så vidare. Man kan göra vissa tillämpningar av produkter, varianter 
så att säga då. Och det har ju sett de sista åren ganska påtagligt.  
 
L: I er årsredovisning att den här ökade konkurrensen som ni upplever skall pareras med 
nya produkter, nya produktionsgrenar och ökat produktions samarbete med andra 
mejeriföretag eller EMV produktion. Om ni jämför hur ni arbetat med innovation och 
produktutveckling tidigare med hur ni arbetar idag vad är de största skillnaderna?    
A: Det är väl framförallt att vi skapat större resurser för det. Det är väl där som den största 
skillnaden är.  
L: Vad gäller kortsiktiga och långsiktiga mål gällande produktutveckling och 
produktinnovation. Har ni någon kommentar till det.  
A: För det första så, mycket sådan här produkter som ligger i tiden, functional foods och så 
vidare, kanske lite mera utvecklingskrävande produkter. Det är sånt som vi idag inte sattsar på. 
Vi sattsar inte på produkter som kräver forskning och så vidare va. Vi försöker att hålla oss 
ajour med marknaden genom att modernisera produkter genom att ta in produkter som vi ser 
ligger trendriktigt i tiden. Men som sagt resurserna för att satsa på forskarprojekt har vi inte 
riktigt idag.  
B: Dem kortsiktiga målen är inte åtskilda idag, det finns inga skillnader mellan de. Det vi har 
gjort de sista åren är att vi förstärkt samarbeten, vi kommer bygga vidare på samarbeten, det 
betyder att vi kommer ha samma fokus, samma mål som vi har haft dem sista åren även i 
framtiden på kort och lång sikt. Vi ser inte att vi måste göra några stora förändringar och jobba 
på andra basis och förutsättningar i kort eller långt perspektiv utan vi tror att vi har ungefär rätt 
nivå och rätt inriktning idag och vi hanterar det som vi sa på olika sätt i egen regi, med 
samarbete, med att köpa produktutvecklingstjänster externt.  
 
L: Ni producerar ju EMV, hur ställer ni er till det?  
B: Det här var ju en fråga som kom upp och togs i styrelsen. Det är ju en sådan här strategiska 
och stora frågor, det är ägarfokus på också och det har inte varit något motstånd på ägarsidan 
för det här utan vi väckte ju då från ledningens sida Ove och jag då tidigt till styrelsen att vi 
måste vara med på EMV-tåget för att kunna finnas kvar. Det var nästan en överlevnadsfaktor 
som vi såg va. Vi kommer alltså tappa så mycket om vi väljer att stå utanför det här så att vi 
var tydliga tidigt med att förankra det här hos styrelsen och fick accept för det. Och när det 
kom en förfrågan från ICA var det helt okej för oss att lämna offert på det då. Och vi fick ju 
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den affären då. Vi ser alltså väldigt positivt på att tillverka EMV produkter som har ett värde 
för oss och det kan ju betyda olika saker. Det skall ju vara en bra produkt, det skall vara en 
produkt vi kan tillverka med lönsamhet och där är ju problemet idag att många av EMV-
produkterna har ju väldigt liten marginal. Så det gäller att ha en väldigt duktigt 
produktionsapparat och låga kostnader i produktion, tillverknings och förpackningsdelarna. 
Helt klart är det att som liten aktör vara med på EMV sidan.  
 
L: Men de här kontrakten från handlarna, exempelvis ICA, dem omförhandlas varje år eller 
hur ser det ut med sånt? Om en stor del av ens produktion utgörs av EMV kan jag tänka mig 
att man blir väldigt sårbar om man inte får kontraktet nästa år och så vidare.  
A: Ja visst är det så. Det gäller att vara bäst på det man gör.  
B: Det är helt klart att man har hamnat i klorna på detaljhandeln man kan säga så för dom har 
ju möjlighet att byta ut en efter ett år  eller två år beroende på hur kontrakten ser ut. Och om du 
lägger upp för stora volymer på ett kontrakt av den totala produktionsvolymen så är ju inte det 
bra va, men det kommer aldrig vi att hamna i. Vi kan inte lägga 30-40 procent av vår 
tillverkning på EMV mot en enda kund. De som har gjort det de försvinner ju, det har hänt i 
Danmark på mejerimarknaden och det har hänt utomlands också det har hänt i Sverige inom 
andra verksamhetsgrenar där man har en stor koll på en enda affärsuppgörelse av sin 
produktion men det funkar ju inte. Utan vi försöker bredda oss när det gäller EMV så att vi har 
flera som vi har affärsuppgörelser med och att det inte är för stora volymer av det vi 
producerar. Vi måste ju ha basen i våran hemmamarknad och den lokala marknaden vi som 
ligger i närheten av vårt mejeri i Uppland och Gästrikland. Det är basen för våran fortlevnad 
men sen för att ha ett bra ekonomiskt utbyte och ett bra avräkningspris måste vi fylla på med 
EMV-produkter  
L: Ni fyller alltså ut den del av produktionen som står tom med EVM? 
B: Ja det är ju så att vi tappar på egen marknad genom den ökade konkurrensen från EMV, 
Riksprodukter och vi försöker ta igen en del av volymerna genom producera EMV med 
lönsamhet men även att producera lego för andra mejeriföretag. 
L: Så det gör ni också? 
B: Ja, vi har ju haft det med Arla under många år och med Norrmejerier och nu även med 
Milko då. Så att vi producerar åt varandra Norrmejerier och Gefleorten, vi har produktutbyte 
där.  
L: Det är de här samarbetena som du talade om tidigare? 
B: Och de har utökats med Milko så att där har vi produkttillverkning för Milko och dom har ju 
produkter som vi säljer givetvis. 
 
L: Finns det skillnader i produktutvecklingsprocesser mellan EMV och så att säga era egna 
varor? 
B: Jag kan väl säga så här att när det gäller EMV-produkter så är det ingen produktutveckling 
från handelns sida utan det är plagieringar och det som vi får förfrågningar är befintliga 
produkter i stort sett sedan om man förändrar en fetthalt eller smaker det är ju bara justeringar 
inom tillverkningssortiment. Så att vi får ju inga sådana här uppdrag från detaljhandeln att 
utveckla en produkt och de utvecklar inte själva produkter och recept och kommer till oss va 
utan de säger en förfrågan om en produkt som redan finns, jag anser att det är plagieringar 
bara. De tillför ju inte något nytt på marknaden. 
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L: I tidigare intervjuer har vi pratat om att det finns olika generationer av EMV. I England 
till exempel så har de kommit längre än vad vi har och där  samutvecklar producenter och 
detaljister nya produkter tillsammans, detta urskiljs speciellt om man jämför med Tyskland 
där det nu bara handlar om lågpris. Vad tror ni om framtiden? 
B: Jag tror att det går åt samma håll som du beskriver och vi har ju lämnat erbjudanden till 
handeln och erbjudit oss att ta fram produkter och produktutveckla tillsammans med dom då vi 
erbjuder våra kunskaper. Vi har ju inte sett något resultat av det men det tror jag på sikt 
kommer, då vi utvecklar produkter gemensamt. De har inte resurser och kunnandet idag och 
det tror jag inte de kommer att skaffa heller utan de vill nog göra det i samverkan i så fall. Där 
de har idéerna och vi då testar fram dem och utvecklar dem gemensamt med dem. 
L: Ser ni positivt på den utvecklingen? 
A: JA absolut! 
L: För det har ju också talats om den Tyska där det handlar mest om lågpris och generiska 
produkter och den Engelska varianten där det ofta finns olika kategorier av förädlade och 
utvecklade produkter. 
B: Jag tror den svenska marknaden skiljer sig väldigt mycket från den Engelska och Tyska, 
kanske mest från den Tyska marknaden det är därför Lidl inte haft så stora framgångar i 
Sverige som man själv trott då. Det är ju det att man har ett lågpris synonymt med låg kvalité, 
tycker jag, mer i tyskland än vad man har i Sverige och England. Men så har ju England då 
varit så tidigt ute och har ju EMV inom alla produktområden även inom sprit och annat har 100 
procent nästan. Men så i England har man ju nått sin topp, där är det nästan på väg utför med 
en minskad andel EMV, det kan inte bli hur mycket som helst. Men vi ser ju att det exploderar 
fortfarande med en stadig tillväxt i Sverige. Det är klart att man flyttar ju fram sina 
procentuella mål varje år från handelns sida. 
A: Nej men det är väl så att det man har fokuserat på och det som har varit den stora glädjen 
för handeln att först titta på de här ME-TO produkterna och skapa, skaffa basen då, sen 
kommer naturligtvis steg två där man kommer att vara mer offensiv och titta på särpräglade 
produkter. 
B: Jag kan väl säga att de EMV produkter som finns i Tyskland som Lidl har till exempel, titta 
på innehåll och kvalité vad som finns i krossade tomater och ketchup och allt vad det är så är 
det ju en kvalitets försämring, det är alltså en sämre produkt egentligen. Men det går hem i 
Tyskland tydligen eftersom lågpris tagit en så stor andel. Sedan har vi ett annat 
kvalitetsmedvetande i Sverige fortfarande i alla falla och det betyder att handeln i Sverige 
försöker få fram EMV-produkter som har en bättre kvalité och status än vad man har i England 
och Tyskland tycker jag. Och det är därför man plagierar varumärkesprodukter för att man vill 
ha likvärdiga produkter med varumärkesprodukter. Och det har man ju inte gjort i England och 
Tyskland utan där har man försämrat kvalitetsnivån genom sina EMV-produkter sen skiljer det 
också väldigt mycket mot varumärkesprodukterna i kvalité och därmed pris också. 
L: De här skillnaderna i kvalité, finns de i Sverige också, inom mejeribranschen? 
B: Nej! Det finns ju inte det. Man kör alltså samma koncept som varumärkesprodukterna och 
det är klart att om vi tillverkar EMV så gör vi ju bra produkter i Sverige från mejerisidan vi gör 
ju inte en sämre produkt. 
 
L: Nej, det är ju ett svårt förhållande  det där, de är ju både kunder och konkurrenter till er. 
B: Precis, det är ju det som kallas för maktförskjutning också.  
L: Du använder det begreppet? 
B: Ja det är ju det som handeln själv har uttalat också, nu ska det ske en maktförskjutning, 
makten skall flyttas från leverantörerna till oss. Klart uttalat till att träffa oss leverantörer. Så 
man ju är ju inte så särskiljt blyg inte. Sedan anser ju ja att EMV för handeln i Sverige är ju till 
för att öka sin lönsamhet vi tappar ju lönsamhet på leverantörssidan det är helt klart. Det är 
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därför många var tveksamma att gå med på det här tåget initialt men man måste vara med, man 
kan inte välja att stå utanför.. 
L: Och det kände ni redan tidigt att ni gjorde det valet? 
A: JA! 
B: JA! 
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Bilaga 7: Intervju med Jörgen Lager, produktionschef, Gäsene Mejeri 
Måndagen den 28 november 2005 klockan 14:00-14:20 
Närvarande: Mats Lindtorp, Lukas Lindh & Otto Eriksson 
Intervjuvare: Mats Lindtorp 
I återgivandet av intervjun nedan betecknas Mats Lindtorps repliker med ML och Jörgen Lager 
med JL. 
 
ML: Vilken befattning har du? 
JL: Jag är produktionschef.  
 
ML: När vi läst på om mejerimarknaden har vi stött på att det hänt en massa, det pratas om 
att EMV:s kommer in och att mejerimarknaden inte är så begränsad geografiskt längre. Hur 
skulle du beskriva dessa nya marknadsförutsättningar och hur har dem påverkat er? 
JL: Det är lite tuffare nu med priset och sånt där då va. Dem tre blocken har blivit starkare.  
ML: Då talar du om ICA, Coop och Axfood? 
JL: Ja, och vi handlar egentligen inte något med dem, lite grann med ICA då va.  
ML: Jaha det gör ni.  
JL: Vi handlar mest med privata grossister som finns då.  
ML: Jag förstår, men till ICA säljer ni ost lokalt misstänker jag eller?  
JL: Vi handlar ………… men det är inte så mycket då och inte större än någon annan grossist i 
våran värld då.  
ML: Och det här med egna varumärken hur har det påverkat er? 
JL: Vi har tackat nej en gång till ICA då dem hade en förfrågan om detta då va.  
ML: Vad intressant.  
JL: Och vi valde att stå utanför.  
ML: Får jag fråga varför ni vald det? 
JL: Priset 
ML: Priset, då menar du att det är för dåligt betalt? 
JL: Ja och framför allt så blir man ju väldigt sårbar om man har en produktion på 80 – 90 
procent till ICA och så är det adjö nästa år va.  
ML: Jag förstår, är det så att dem förhandlar nya kontrakt varje år? 
JL: Jag kan tänka mig att det fungerar så va. Och det klarar inte vi om man säger så va, vi är 
kanske nästan för små också då egentligen va.  
ML: Det är intressant att ni fått en förfrågan.  
JL: Ja det var ett par år sedan.  
 
ML: Om vi går vidare till del två då undrar vi lite om produktutveckling och 
produktinnovation. Hur har de nya förutsättningarna på marknaden påverkat er 
innovations- och produktutvecklingsprocess? 
JL: Ja vi försöker att förädla osten ännu mer då. Vi försöker komma ifrån bulk segmentet, som 
hushållsost är då va. Vi försöker då förädla dem till lite mer typade ostar, lagrade och så där.  
ML: Om ni jämför hur ni arbetade med innovation och produktutveckling idag med hur ni 
arbetade tidigare finns det några skillnader? 
JL: Ja det har gått framåt oerhört de sista åren. Om man går tillbaks fem år så har vi ju breddat 
oss väldigt i sortiment, storlekar och sorter så att säga.  
ML: Ert sortiment har vuxit så att säga? 
JL: Ja, men i grund och botten så är det en två kilos hårdost men den heter en massa olika, 
olika fetthalter och lite färg, lite allt möjligt då va.  
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ML: Intressant, resurs insatser gällande produktutveckling och produktinnovation har dem 
förändrats? 
JL: Vad vi har för medel att arbeta med så att säga? 
ML: Ja precis, hur mycket medel går till att utveckla nya produkter?’ 
JL: Det är inga stora medel, det är mer att vi släpps fria så att säga, här på företaget då. Eller vi 
är mer eller mindre beordrade att släppas fri.  
ML: Med släppas fria menar du? 
JL: Ja att testa fram nya saker hela tiden inom ramen av vad våran produktion tillåter då va.  
ML: Intressant, eran produktutvecklingsprocess hur ser den ut? När du säger att ni släpps fri är 
det alla som delar i den på något sätt?  
JL: Ja mer eller mindre.  
ML: Det är väldigt intressant, ni är ju det minsta mejeriet som är medlemmar i Svensk Mjölk.  
JL: Det är både såna som jobbar här då och bönder som är med och tar fram det då va.  
 
ML: Jag vill fråga vad ni har för kortsiktiga respektive långsiktiga mål gällande 
produktutveckling?  
JL: Målet är ju att hela tiden kunna ha ett hyggligt mjölkpris till bönderna.  
ML: OK 
JL: Då får det bli vad det blir så att säga, men att komma ifrån bulk sortimentet och ha lite mer 
hög förädlade ostar så man kan betala hyggligt för mjölken då.  
ML: Ja precis 
 
ML: Den tredje delen handlar om handelns egna varumärken. I den första frågan undrar vi 
hur ni ställer er till att producera EMV. Det har ju du redan svarat på lite kort. Ni har avböjt 
en gång.  
JL: Ja vi klarar inte det alltså, då är vi borta inom ett år eller så.  
ML: Sista frågan där, anser ni att produktion av EMV är en förutsättning för att säkerställa 
överlevnad på marknaden? Det har du redan svarat på.  
JL: I våra ögon är det ju inte det.  
ML: Snarare tvärt om. 
 
ML: Kan du berätta lite mer om Gäsene mejeri? 
JL: Vi har hushålls i botten då, vi har olika fethalter och lite lagrade varianter.  Och sen så gör 
vi lite grann, det är inte EMV, men lite private label säger vi. Vi gör ost i grunden till någon 
grossist som i sin tur förädlar då. Det är mer spännande än EMV för dem försäkrar sig om att 
den osten blir högpris va. Det gynnar ju oss egentligen då. Det kanske är 15 procent av 
produktionen eller något. Sedan äger vi också ett grossist bolag som vi gör en del ost i som 
marknadsförs i deras namn då.  
ML: Ni har alltid bara tillverkat ost? 
JL: Ja fram till 1975 var det smör också. Det var mycket överskotts mjölk fram till 
avregleringen.  
ML: Ok så när överskottet minskade började ni endast tillverka ost så att säga.  
JL: Ja då blev vi tvungna att göra ost på hela produktionen. Vi har ungefär fem procents 
överskott. Det är aldrig balans det är alltid för mycket eller för lite.  
ML: Man strävar efter balans alltså? 
JL: Ja men det har man aldrig i mejeribranschen.  
 
ML: Om jag får fråga om framtiden vad har ni för övergripande mål för verksamheten? 
JL: Att överleva som egen förening så att säga. Kan vi hålla ett hyggligt mjölkpris så gör vi ju 
det va. Vi kanske gör mer än ost i framtiden, det vet man ju inte va.  
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ML: Det är väldigt intressant hur ni, ett mindre mejeri, överlever och för verksamheten framåt 
och att det fortfarande finns utrymme för det.  
JL: I framtiden kanske hela grossistverksamheten försvinner och då får vi ju gå direkt på butik. 
Men det får tiden utröna det är ingen ting vi gör nu. Runt en 20 procent av osten i Sverige går 
genom alternativa grossister. Men det hamnar ju på dem här blocken i alla fall.  
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Bilaga 8: Intervju Jan Persson, Verkställande Direktör, 
Skånemejerier 
Måndagen den 5 december 2005, klockan 08.30 - 08.55 
Närvarande: Otto Eriksson & Lukas Lindh 
Intervjuare: Lukas Lindh 
I återgivandet av intervjun nedan betecknas Lukas Lindhs repliker med L och Jan Perssons 
med P. 
 
L: Kan du beskriva lite vad som har hänt på mejerimarknaden under de senaste åren i form 
av konkurrens och förändrade marknadsförutsättningar för just Skånemejerier. I form av 
tex upplösandet av karteller och så vidare.  
P: Då tycke jag att jag kan ge en allmän bild på den första frågan va. Egentligen kan man säga 
så här va, jag gillar egentligen inte ditt ena uttalande här redan nu va. För det där köper jag inte 
va. Och du sa nämligen om att, du sa så här att, at den kartell bildnings som fanns nu är borta. 
Det är definitivt inte en sanning, den finns inte va. Men det här är den viktigaste frågan i ert 
sätt att hantera det här va, det är alltså full konkurrens va. Och med full konkurrens menare jag 
med det av att du gör dina avtal med kunderna tvärs över hela linjen och så vidare. Det som du 
möjligtvis kan diskutera va, det är ju det att från och med mitten av 90-talet så försvann den 
reglering som fanns inom så att säga branschen va. Men sen är det alltså full konkurrens, man 
kan säga att den förändring från regleringssidan det är ju att marknadsförutsättningarna har 
blivit full konkurrens. 
L: Ja precis. Det var det jag syftade på.  
P: Ja just det. Men jag gillar inte ditt andra ord.  
L: Ja det är ju intressant faktiskt för det är andra som använt just det ordet det är därför jag har 
lagt mig den nivån så vi kunde hitta varandra lite snabbare om du förstår vad jag menar… 
P: Ja det skulle jag vilja säga dig, jag kommer inte delta i er skrivning om det pratas om 
karteller och så vidare, för det är fullkomligt långt ifrån va hur vi, i alla fall här nere tänker. Det 
är full konkurrens. Och det innebär att full konkurrens, och det tror jag att ni måste veta också 
för annars tror jag att ni kommer få på det. Och det är ju det att vi gör alla avtal med alla 
kunderna därför att det är vårt sortiment. Och det är inte så att vi har avtal med kunderna här 
nere, utan vi har avtal med ICA, Coop och Axfood uppe i Stockholm. Så det innebär att hela 
tiden är det en fight om priser va, och möjligheter till det. Så det är så läget är och det, då kan 
man säga som så att mejerimarknaden från en regleringsekonomi som fanns har utvecklas i den 
riktningen att det är full konkurrens. Om du tar ett exempel att den här FAS, bildandet av en 
gemensam distribution, och den är vi i full gång med. Och vi jobbar ju med ICA och kommer 
strax in i Coop och det innebär att alla priser och allting sådant följer respektive 
varumärkesägare och är inte på något sätt öppen för någon annan utan vi gör bara 
transportuppdrag för Arla, Norrmejerier eller Milko, ömsesidighet då. Samtidigt kan man 
också säga det att logistik frågan är den stora förändringen i mejerisverige dom senaste åren, 
nämligen att det finns olika sätt att distribuera mejeriprodukter över Sverige. För dom är 
egentligen tre, det ena sättet är att man då går via FAS va, och det andra sättet är att man går 
via så att säga kedjornas egna grossistedistribution va, och det tredje sättet är att man som nu 
Arla använder direktdistribution för att nå de större butikerna i hela landet. Och så kan man 
säga att det finns ett fjärde sätt att var och en har sin egen direktdistribution.  
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L: Om vi skulle titta på fråga två där då, under del ett. Om man tittar på det här med att 
handelns egna varumärken har gjort intåg i mejeridisken hur har det påverkat 
Skånemejerier? 
P: Jag kan säga så här att det är en företeelse som är ju, om du tittar ute i Europa så finner du ju 
private label tvärs över hela, i England är det ju jätte mycket. 
L: Javisst, Tesco arbetar ju väldigt hårt med det här till exempel. 
P: Ja precis och det finns ju, i sig själv är det ju inget märkvärdigt sedan kan man allti säga det 
att det finns ett ansvar för en marknadsledare när man ger sig in i private label situation och det 
är det ingen tvekan om att Arla som marknadsledare har tagit position för private label. Och 
därmed har man ju också gett signalen till hela marknaden att private label är något som man 
ska satsa på och sedan kan man säga som så här att private label, bara för att vara tydlig är det 
ju ingen ekonomi i. Och det ligger liksom längst ut på kanten, jag förmodar att kan 
mejeriekonomi tillräckligt bra för att beskriva den, för den är nästan den viktigaste biten i om 
man skall diskutera private label. Bara kort va för att jag hoppas att ni kan den va, längst ut i 
kanten på ekonomin finns ju då pulver produktion, då får du ju en lönsamhet som ligger runt, 
alltså bara för diskussionen, cirka två kronor per liter mjölk och så längst upp har du då en 
färskvarusituation som är då bättre lönsamhet än den mjölk som man köper från våra ägare.  
L: Ja precis, man har skapat ett mervärde. 
P: Men då om du tar en private label situation så ligger den ju mycket klart under det värdet 
som man levererar till sina ägare och där med kan man ju säga att det ekonomiska är det ett 
problem men å andra sidan måste man ju få in slantar för att täcka fasta kostnader för maskiner 
och så vidare men principiellt ekonomiskt är det ju förödande. Hur det har påverkat oss, ja för 
det första har ju vi jobbat lite annorlunda, vi har ju inte direkt även om vi har en kontrakt på 
väg in men vi har ju istället använt en del av den innovationskraft vi har åstadkommit i det här 
företaget och gjort samarbete med kedjorna. Till exempel det här ”Gott liv” som Ica 
framgångsrikt kör som ett brand och den tillverkar ju vi för Icas räkning. Men det är ju inte 
egentligen en private label situation utan det är ju ett branded private label om man uttrycker 
sig så finns det en unikitet och innovation i det va. Alltså om ni ser framför er en triangel va så 
kan man säga att längst nere i botten av triangeln  så finns det någon form av ordinär private 
label och sen så kan du gå ända upp i toppen och i toppen så finner du en samarbetssituation 
mellan handeln och producenten där det finns unikiteter. 
L: Det liknar ju mycket det Tesco gör med sina producenter att dom arbetar tillsammans båda 
satsar både resurser och kompetens i en produkter som de tar fram tillsammans liksom. Jasså ni 
har börjat med det redan, det trodde inte vi att det var någon på mejerimarknaden i Sverige som 
hade gjort än faktiskt.  
P: Det finn mer exempel på det, vi har en varumärkessituation, vi försöker gå ifrån den 
traditionella private label situationen. 
L: Ja, det verkar ju mer lovande än den Tyska varianten med bara prispress hela tiden. 
P: Precis va! Man har inte bearbetat färdigt marknaden ännu det kan man förstå eftersom det 
kommer så att säga på bulk eller generiska produkter så kommer det fler och fler private labels 
och det är klart att det inte kommer sluta med det va utan det är precis som du säger att vad är 
nästa scenario va? Och nästa scenario är nog väldigt tydligt va, att man måste hela tiden 
orientera sig i konkurrensen mellan kedjorna va. Och eftersom nu ICA har private lables, och 
det är väl bara Bergendahls som inte har satsat på det än, men Coop gör det och Axfood gör det 
så kommer ju marknaden för private label snart att vara mättad och det innebär att dom skall 
klara sin konkurrenssituation måste dom göra annorlunda private label och då är det ju inne i 
den här Tesco svängen.  
L: Precis, är det någonting som handeln själv har initierat och så att dom själv kommer in med 
resurser och så där? 
P: Jaja. 
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L: Det är ju väldigt intressant. För det är ingenting som det talas om när vi försökt läsa in oss 
på ämnet alls, utan det är mest den här lågprisfokusen som vi stött på. 
P: Ja men du kan ta ”Gott Liv” va, där skapade ICA ett varumärke som faktiskt är väldigt 
framgångsrikt. I det varumärket finns det tre artiklar som handlar om blandningar mellan 
grädde och rapsolja och är så att säga en dela v konceptet ”Gott Liv” och det hade vi 
visserligen det som ett varumärke tidigare som då hette Ljuva och finns fortfarande kvar på 
marknaden idag då va. Men principen är där liksom att, kedjorna måste gå upp och det märker 
man väldigt tydligt att kedjorna idag letar efter produkter då va eller koncept eller om man ska 
uttrycka sig ligger väl i parantes med ICAs ”Gott Liv”. Man kan inte liksom inte, Coop kan 
inte tappa marknad i förhållande till ICA, man kanske tappar marknad av många olika skäl 
men dom kan inte tappa marknad utav att inte ha koncept som är applicerbara på konsumenter 
och så vidare, så vidare.  
 
L: Nä precis. Om man svänger om det här nu och tittar lite mer åt Skånemejeriers håll, det 
här nya med EMV och private lables och så där, har det påverkat er process när ni tar fram 
nya produkter, om vi nu snackar generellt alltså? 
P: Nej jag tycker inte det har gjort det alltså, därför att det är ju väldigt tydligt, det sa jag innan 
också, ska du bara satsa på private lables så är det kört och det spelar ingen roll vem det är, gör 
de bara det kommer de inte att klara sig. Utan man måste ju satsa på innovation och utveckling 
och så va är det så att man inte gör det va, som sagt va, och det tycker jag också va, vad är det 
handeln vill ha, man måste utgå från konsumenten och handeln, vad vill handeln ha, vad vill 
konsumenten ha? Och det är klart att konsumenten när det gäller innovation och sådant är det 
inte säkert att de vill ha en Sony Walkman från början va men efterhand blir det en Sony 
Walkman därför det fanns ett behov som inte var identifierat, utmejslat. Och det är samma sak 
här handeln i sig själv kräver ju innovation de vill inte ha en ny ketchupsort och så vidare utan 
de vill ju ha innovationer därför att på det viset tjänar de mer pengar.  
L: Ja, precis. 
P: Så att innovations, snarare skulle vilja säga att en private label situation gör innovationen 
blir ännu starkare, ännu mer fokuserad, ännu mer beroende av den totala verksamheten om vi 
har lanserat här nu ett helt sortiment utav hälsoprodukter, förutom att vi har Proviva så har vi 
satt ett helt nytt varumärke som heter prima liv över hela Sverige och de gör vi ju i situation av 
att flytta oss ifrån position private label sen måste vi ha private label också men vi flyttar oss 
därifrån för att inte hamna i en fullständig 100 procentig private label situation.  
 
L: Finns det några skillnader i hur ni arbetade förr och hur ni arbetar nu eller är det på 
samma sätt som Skånemejerier alltid har gjort eller? 
P: Jag tror att det enda som skett är att innovationen blir mer kundorienterad än tidigare. 
L: Mer kundorienterad? 
P: Alltså det kan man ju se tydligt, vi arbetar ju oerhört mycket mer med kunderna i den här 
frågan än vad vi kanske har gjort, gjorde tidigare och det kommer att bli så det kommer bli en 
Tescosituation alltså. Det finns ett antal leverantörer som jobbar med Tesco och bygger deras 
mervärden men också sitt eget mervärde. Och det är det kommer att bli det kommer att bli en 
orientering ifrån en innovation som bara är fokuserad på så att säga företagets varumärke eller 
så. Det kommer att finnas det också men det kommer att orientera sig mer mot kundvärde och 
gå hand i hand med kundernas innovationer och deras koncept och möjligtvis att kanske också 
förstärka deras koncept i och med att man själv är duktig på det här.  
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L: Det här verkar ju vara lite mer kostsamt det här, är det så att det spenderas mer pengar på 
produktinnovation än det gjorts tidigare? 
P: Nej det är det inte. Det är ungefär detsamma. Det är bara det att man ändrar ju delvis sitt sätt 
att jobba och alltså själv kraften utav innovation är ju fortfarande lika stark för om man kan få 
en del av kraften av innovation att vara en del av en kunds utveckling så har man mycket stora 
fördelar av det. 
 
L: Ja precis, man måste vara mycket mer effektiv i arbetet och försöker effektivisera 
processerna i att utveckla och innovera över huvud taget. Och att hela tiden lära sig mer och 
kunna utnyttja de resurser man har till hands effektivare. 
P: Ja, alltså tendensen i vårt företag så är det ju det att man kommer mycket närmare kunden än 
tidigare. Det är inte så att det är kritik utan snarare att så det var då just nu är det ju en process 
mot att vara tätt, tätt inpå kunden och då är det ju inte bara då i avtal och distribution och sånt 
utan det är ju också innovation och kan man ta den positionen att vara innovativa och inom då 
det här specialsegmentet som vi jobbar i väldigt hårt nämligen hälsa så finns det starka 
möjligheter för det. Men jag har i alla fall tyckt att det skulle kunna vara framtiden.  
L: Är det, det långsiktiga målet att jobba med hälsoinriktade produkter? 
P: Ja det är ju det vi jobbar med så att säga då va. Vi har det övriga sortimentet också så är det 
ju Provia är ju Sveriges största, det är Sveriges största functional food ju. Det övriga 
sortimentet i triangeln ligger ju strax under och det finns vissa grejer som ligger i som är 
godkända så det kommer att vara en satsning. Men den satsningen utesluter ju inte samarbete 
med kundsidan. 
 
L: Men, du har ju pratat lite om att man kan fylla ut tomrum i produktionen med EMV om 
jag tolkat dig rätt. Hur ställer ni er till att man hela tiden ökar produktionsandelen av 
handelns egna varumärken, är det något som ni ser negativt på eller positivt? Skapar det 
möjligheter över huvud taget? 
P: Ja, det är ju en kalkylfråga också men det är ju också en innovationsfråga. Om man har en 
stark innovationskraft och stark utvecklingssituation så kan man inte bygga in all private label i 
produktionen då har man ju ingen kraft kvar ju. Så att det finns ju på något sätt en balans 
mellan den egna världen och private label situationen och det får man ju ta beslut utifrån hur 
starkt man kan utnyttja sin produktionsapparat. För det är klart att det finns en viktig fråga här 
va, man kan ju inte låta maskiner stå stilla ju. Men samtidigt är de också så att ger man sig in 
och ska ta kontrakt på generika så får du inte pengar till maskinerna va, så kan du strunta i det 
egentligen.  
L: Så man måste få in den intäkten så det täcker det i alla fall?  
P: Ja det kan jag tala om för dig att det tror jag inte att många private label kontrakt ger så 
fruktansvärt mycket över till täcka kostnaderna för maskiner det är ju ett dilemma ju. Men får 
man en krona in till det va så är ju det bättre än ingenting alls.  
 
L: Ja exakt. Du pratar ju lite att ni producerar tillsammans med ICA. Skiljer sig de 
utvecklingsprocesserna från när själva producerar och när ni producerar tillsammans? 
P: Nej det gör det inte. Det är ju samma målbild ju. Alltså va ICA kan tycka är trevligt med oss 
va det är ju att det finns en innovationskraft i det här företaget och ICA kan ju å andra sidan 
också tycka att det är trevligt att det finns en innovationskraft som kanske används inom de 
områden där vi försöker specialisera oss på nämligen hälsa va. Det finns en win-win situation 
mellan kunden och oss, men det som kommer att hända det är ju att kunden kommer att ta en 
större del utav ditt sätt att jobba än vad det gjort tidigare.  
L: Oavsätt om det handlar om private label eller.. 



Kandidatuppsats Nordiska Detaljhandelslinjen, 10 poäng HT 05 2006-03-09 
Av Lukas Lindh, Mats Lindtorp & Otto Eriksson 
 

  62 (70) 

P: Ja, det spelar ingen roll. Jag tror att Private lables kommer att finnas i bulk va men det 
kommer att finnas, jag var över och tittade på Tesco för någon vecka sedan och det är precis 
som du säger va att det finns olika värden i utvecklingen av Tescos private label och en del av 
värden ligger väldigt högt i triangel va och det är precis det som kunderna här också kommer 
att göra här i nästa stega. Och som sagt ICAs Gott Liv är ett steg i den riktningen och jag vet ju 
hur Coop tänker och hur Axfood tänker, och Axfood satsar just nu rätt så mycket på hälsa och 
dom kommer också att försöka ta sig upp i triangeln. Dom i sin tur måste möta konsumenten i 
en ny konkurrenssituation och om du då hittar en private label grädde i ICA eller en private 
label grädde i Coop och lika dan i Axfood så har du ju ingen konkurrensfördel. Där blir det 
stora utvecklingssyftet blir ju att inom respektive företag inom ramen för innovation i 
förhållande till kunden. Det är på det sättet private label egentligen skulle kunna utvecklas i en 
positiv.  
 
L: Du pratar ju mycket om EMV inte som något negativt i den bemärkelsen som det ser ut 
idag, men du hoppas på en utveckling. Men skulle du säga att handeln i nuläget har något 
övertag i förhållande till producenterna? 
 
P: Det är klart man har ett övertag, det ska man ha klart för sig. Vem är det som äger hyllan? 
L: Ja det är ju handeln… 
P: Så är det va, kunden har alltid rätt va och på det sättet om det äger hyllan och så vidare och 
så vidare och det gäller ju att inom ramen för det göra den anpassningar och dom 
framtidssituationer som kan gynna ett samspel mellan kund och leverantör. Givetvis är det så 
att kunden bestämmer det är mycket, mycket tydligt och vår uppgift är att förse kunden med 
det kunden vill ha va.  Och då ska det vi gör givetvis vara konsumentorienterat, men den 
tendensen som finns hos kunden just nu är att det blir mycket mer generika, private label, det är 
den ena punkten. Den andra är att utveckla private label mot någonting nytt va och med mer 
added value i och det är ju mycket klara signaler. Men också att kunden också säger: ja ja då 
kan vi göra det här då. Och då finns det ett utrymme för att jobba med innovationsprocesser för 
egen del.  
 
L: Men om man tittar på produktion av handelns egna varumärken, är det någon ting man 
behöver göra för att säkerställa sin framtida överlevnad och få fortsätta arbeta med handeln 
över huvud taget?  
P: Det är en förutsättning för att överleva, det är kunden som bestämmer. Det är mycket enkelt.  
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Bilaga 9: Intervju med Robert Svanberg, Arla Foods, Innovativ chef 
Onsdagen den 30/11 2005, klockan 10.00 – 10.25 
Närvarande: Otto Eriksson, Lukas Lindh & Mats Lindtorp 
Intervjuare: Lukas Lindh 
I återgivandet av intervjun nedan betecknas Lukas Lindhs repliker betecknas med L och Robert 
Svanberg med S. 
 
L: Som vi har uppfattat det så har så att säga de marknadsförutsättningar som fanns i 
början av 2000-talet och under hela 90-talet förändrats lite gran under senare år, bland 
annat har den här kartell – oligopolliknande ställningen  som mejeriföretagen har haft på 
sin respektive geografiska marknad släppts fri och handeln har kommit in med sina egna 
märkesvaror. Då är vår fråga, hur har de nya marknadsförutsättningarna förändrats för er? 
Hur skulle ni säga att Arla Foods har förändrats i samband med det här? 
S: Det som har förändrats är ju då att vi även tänker i banor att utveckla produkter för våra 
kunder. Och det gjorde vi inte för några år sedan det vill säga privat, private labels eller egna 
varumärken då. Det är så att säga en del i vår strategiska och taktiska tänkande och så var det 
ju inte för ett antal år sedan, då drev vi våra egna varumärken, då var allt tyngd där. Men på 
grund av den här förskjutningen så måste vi tänka i nya banor att även kunna jobba med dem, 
alltså handelns varumärken. Samtidigt också som handeln har drivit en segmentering mot tre 
segment det är lågpris, EMV och LMV och de aktörer som vill vara stora även i framtiden 
måste kunna hantera alla tre segmenten så att även lågpris har kommit in som ett incitament till 
oss. 
L: Där har vi till exempel Klöver mjölken och sånt där eller? 
S: Det är ju ett då va, vi måste ju kunna agera på alla tre segmenten 
 
L: Du nämnde tidigare att det skett en förskjutning, och jag förstår att det kanske är 
förskjutningen i makt du syftar på? 
S: Jaa! 
 
L: För det är också en stor del i vår uppsats frågeställning det här med att vi vill bekräfta att 
alla aktörer ser att det har skett en förskjutning av makten så att säga. Så jag ville bara kolla 
med dig verkligen va så även för arla? 
S: Visst uppfattar vi det så. Handeln har flyttat över makten från distributions ledet till 
handelsledet och det med hjälp av sin kategoristyrning, de styr kategorierna i butiken på så sätt 
att de bestämmer vilka produkter som skall listas och de bestämmer även som på konsumenten 
får rätt stor påverkan hur produkterna exponeras i butiker. Där hade vi ju tidigare då en 
situation där vi kunde driva kategorierna och kunde också med något som kallas 
merchandizing alltså ha våran personal i butiken och lite styra exponeringen så kunde vi få en 
bra situation. Det där har ju nu handeln bestämt att de skall dom driva och därmed sker den här 
förskjutningen. DE har ju även också försökt komma in och integrerat sig bakåt i 
logistikkedjan det vill säga de vill ta över delar av det som handeln har drivit som sina egna 
strategiska resurser steg för steg. 
 
L: Men om man då tittar på hur handelns egna varumärken har gjort sitt intåg i 
mejeridiskarna. Vad har ni, det måste ändå betraktas som något nytt och främmande för en 
mejeriproducent som Alra foods men hur har detta påverkat er rent konkret, vad har skett? 
S: Det sker alltså då en sortimentsförskjutning alltså mindre del av sortimentet i hyllan är ju då 
tillgängligt för oss och ska vi kunna få avsättning för all den mjölk vi har så måste vi kunna 
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agera även på den banan som inte var vår så att säga, så vi måste kunna komma in på dem och 
det betyder den här konkreta delen om du tar produktutveckling så arbetar vi alla tre 
kategorierna, Lågpris, handelns varumärken och egna och det är en radikal förskjutning för 3-4 
år sedan hade vi bara kategorin egna varumärken. Och då ska du veta att kraven på hur man 
driver produktutveckling i de tre kategorierna alltså arbetssättet den kvalitén man bygger in i 
produkten är väsentligt annorlunda att arbeta med. En lågpris produkt skall ju förädlingen vara 
ganska låg i men i ett premiumvarumärke skall ju förädlingen vara enormt hög det ska ju 
liksom vara grundmurad kvalité i produkten. 
 
L: Du började prata lite om produktutveckling och så tidigare så jag tänkte vi kan gå lite på 
det när vi ändå är där och rotar så att säga. Då är vi också intresserade av att fråga hur har 
de här nya, du har berört det tidigare, men hur har de här nya marknadsförutsättningarna 
påverkat innovation och produktutvecklingsprocessen? Liksom vilka förändringar har 
gjorts, vilka anpassningar har gjorts? 
S: Dels så har vi organiserat så att det är personal som har ansvar för de här områdena det vill 
säga det finns tydligt i organisationen vem som har ansvar för de affärerna som heter lågpris 
och handelns varumärken och de utvecklings projekten bedrivs på helt annan, ett annat sätt än 
vad vi gör med våra egna varumärken. Många gånger så försöker vi se och använda befintlig 
kunskap att utveckla de här produkterna med och med våra nya varumärkena söker vi ju ofta 
ny kunskap, det skall finnas ett stort nyhetsvärde i våra egna varumärken medan många gånger 
handelns varumärken ser ut med befintlig kunskap så det kommer mer välbekanta produkter än 
nya ut i på den. Men på lågpris ligger utmaningen i att kunna erbjuda lågprisprodukter. 
 
L: Men om man då tittar på hur ni arbetade med innovation och utveckling tidigare och vad 
ni gör nu, vad är de skillnaderna man kan se, du nämnde lite av det tidigare, men vad är 
huvuddragen man kan se? 
S: Att vi överhuvudtaget har projekt som arbetar med de här typerna av produkter och sedan 
blir ju projektarbetet lite annorlunda då, det går fortare på de här produkterna. 
L: Alltså utvecklingsprocesserna blir kortare och kortare, man pratar om att time-to-market 
skall minska så mycket som möjligt? 
S: Mmm 
 
L: Okej, om man tittar på själva resursinsatserna när det gäller det här, lägger ni mer 
resurser på att utveckla nu än förr eller har ni dragit ner på det eller hur ser den 
anpassningen ut? 
S: Vi har dragit ner resurser. 
L: Jasså, det var intressant! Vi gissade nämligen det motsatta. 
S: Vi är färre personer som arbetar med det här idag, omfånget är väl ungefär detsamma, så det 
, vi lanserar ungefär lika mycket produkter men färre personer som gör det jobbet så att vi har 
tvingat fram en ökad effektivitet. Färre personer skall göra mer. 
 
L: Om man tittar på de kortsiktiga och långsiktiga målen när det gäller innovation och 
produktutveckling är det något som skiljer där? 
S: Nej, faktiskt på den långsiktiga sidan så driver vi fortfarande ungefär samma omfång på den 
sidan alltså där vi bygger upp ny kunskap och ny teknologi där satsar vi ungefär lika mycket 
med de är ju primärt inriktade på att kunna öka värdeförädlingen på våra varumärkesprodukter 
det är det som är det primära syftet med det långsiktiga forskningen och utvecklingen. Sedan 
kan det ligga projekt med besparingsmål i sig men de kan vi inte hänföra generellt till vissa 
produkttyper utan  det är generellt att vi sänker kostnadsnivån på olika processer i firman. 
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L: Om vi då tittar lite gran på de egna varumärkena eller handelns egna varumärken som vi 
kan kalla dem hur ställer ni er rent krasst just nu till att producera handelns egna 
varumärken? 
S: Ja, det är en möjlighet för oss den möjligheten den vill vi använda. Men det är ju i 
konkurrens med andra då förståss men vi ser handelns varumärken som en marknadsmöjlighet 
för oss.  
L: Det här är ju ganska nytt för er, ni har ju varit lite emot det här sedan tidigare, det kan ju inte 
ha pågått mer än ett år kanske. 
S: Ja, lite längre, vi har ju erfarenhet från tyskland och England under en lång tid.  
L: Ja precis, men om vi håller oss på den svenska marknaden? 
S: Den svenska marknaden är det nytt men vi har kunnat nytta av de lärdomar vi har från 
England och Storbritannien, eller England och Tyskland. 
 
L: Det är ju en viktigt aspekt helt klart. Men om man tittar på skillnaderna i 
produktutvecklingsprocesserna här, kan man se någon skillnad i att tillverka handelns egna 
varor och era egna varumärken? 
S: Ja det kan man gör det, komplexiteten är större i våra egna varumärken. 
L: Ja, jag gissade det. Men sedan kan man tänka sig att man väljer att inte producera andra 
varor åt handeln än de man redan har i produktion för sig själv så att säga. Hur ligger det till 
där? 
S: Nej, den tanken den är inte främmande för oss, det beror ju i grund och botten på om det är 
en bra affär eller inte för oss. 
 
L: Jo det är klart, så är det alltid, men vadå pratar vi om att det måste vara stora volymer 
eller om det skall vara långa leveranstider kontra korta leveranstider eller vad är det som gör 
det till en bra affär? 
S: Att alternativanvändningen av mjölken, om vi skulle använda den här mjölken som vi 
använder för att utveckla de här private label produkterna att om vi skulle mjölken för vår 
varumärkesprodukt så skulle vi få större intjäning och större volym för det så vi väger 
användningen av mjölken som utgångspunkt för vad som är en bra eller dålig affär. 
 
L: Okej, då är jag med. Om då skulle se på det ur ett större perspektiv, skulle du säga att 
produktionen av handelns varor är en förutsättning för att kunna säkerställa sin överlevnad 
som företag eller aktör på marknaden idag? 
S: Det finns ju då några av våra konkurrenter då som inte ha velat gå den vägen. Jag tror att fler 
och flera kommer att gå den vägen, men de som valt att inte gå den vägen ska det bli 
spännande att se vilken väg de går, de har alltså val då att fokusera helt och hållet på egna 
varor. Det har det alltid att göra med när man analyserar ett företags styrkor och svagheter om 
man har egentligen styrkor att bedriva dubbla strategier då, eller om firman ser ut på det sättet 
så att det är svårt att hantera en dubbel strategi det är bättre att köra den ena eller den andra. 
Det finns ju också företag som, om vi tar England, så är ju större delen av mejeriindustrin är ju 
bara private label leverantörer. Endast en liten del är varumärken där. Sedan så i Sverige sär 
det många som ännu famlar och försöker hitta om man har styrkor att driva den här sidan.  
L: Jag måste ju bara fråga av intresse, du sa att det finns vissa konkurrenter, syftar du på den 
svenska marknaden då? 
S: Ja 
L: För vi har ju i princip pratat med alla och jag tror inte det finns någon som inte producerar 
varor åt handeln i Sverige idag. 
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S: Ja men man kan ju säga att det är med den lust och glädje de går i det så att säga. Om de 
tvingas in i det eller tar det som en strategisk möjlighet. Blir de knuffade in i det eller inte? Ur 
ett firma perspektiv är det en stor skillnad mellan dem där två. 
 
L: Vet du vad Robert, jag tror att vi har täckt in i princip det vi måste prata om, vad vi tycker 
är viktigt, vad vi behöver för att svara på vår frågeställning, men jag måste ändå fråga, är 
det någonting kring det vi har berört som du anser vara av stor vikt liksom i den här 
diskussionen, är det något du vill tillägga? 
S: Om man skulle se det ur ett konsumentperspektiv, glöm den diskussion vi har haft, är den 
förändring som sker nu till gagn för konsumenten, den debatten skulle jag vilja se. Är den till 
gagn för handeln, har handeln tagit sina egna intressen för konsumenterna det är väl den 
frågeställningen som är intressant att debattera. 
L: Hur ser du på det, utan att ha gjort några större efterforskningar, tror du att det är till gagn 
för konsumenterna och handeln? 
 
S: Om konsumenterna är intresserade av att se en prispress så är det förståss till gagn men är 
konsumenterna intresserade av att det skall komma nya spännande nyheter på marknaden, om 
de vill se en spännande och dynamisk livsmedelsmarknad då kanske det inte är lika till stor 
gagn. 
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Bilaga 10: Intervju med Olof Wallin, Verkställande direktör, 
Norrmejerier 
Måndagen den 28 november 2005, klockan 15.00 – 15.35 
Närvarande: Mats Lindtorp, Otto Eriksson & Lukas Lindh 
Intervjuare: Otto Eriksson 
I återgivandet av intervjun nedan betecknas Otto Erikssons repliker med E och Olof Wallins 
med W. 
 
E: Hur påverkar de nya marknadsförutsättningarna er som företag? Till 
exempelupplösandet av kartellerna, som vi förstår finns, eller snarare har funnits mellan 
mejeriföretagen i Sverige. 
W: Jag kan säga så här, det här är ju en situation eller en trend som pågått under en följd av år. 
Från början var det ju så att konkurrensverket tvingade fram lösningar eller andra förslag eller 
lösningar på frågor och jag tänker främst på, vad heter det, Riksost hette det då ett antal år 
tillbaka svensk smör till exempel en annan. Bregott var vi tvungen att söka undantag för att få 
samarbeta runt omkring. Det är det ena va men det har ju, men det är ett antal år sedan. Sedan 
har ju då utveckling då när det gäller, på marknaden kanske tagit över den här, att vara som 
pådrivande kraft. Det är två faktorer, i första hand handeln men också hur konsumenterna 
ändrar sina vanor och sina preferenser. Men handeln har ju då drivit på den här utvecklingen i 
allra högsta grad och det är två saker då som gäller där, det är lågpris och EMV.  
E: Så EMV har också haft en del i marknadsförändringarna, så att säga? 
W: EMV är svår att hantera då kunden sitter med hela leken på handen kan man säga va. Det är 
som har, det är ofta en del i det här är ju striden om hyllan så att säga. Platsen i hyllan, där har 
ju handeln då ett försprång va, de bestämmer ju i princip alltså hur det skall vara ute i 
mejerihyllan och handeln har ju tagit ett mycket fastare grepp om det här och det är ett mycket 
mer centralt beslutsfattande också mot vad det var tidigare. 
 
E: Hur gör ni själv då för att, på något sätt, klara er från konkurrensen på EMV, har ni 
börjat innovera mer och utveckla era produktutvecklingsprocesser, så att säga? 
W: Det kan man säga, det finns en till som man kanske skall nämna det är ju då 
marknadsledaren där har det ju hänt mycket då eftersom arla då är ju Arla foods och dom har, 
man kan ju säga att en marknadsledare skall ju vårda priserna och sortiment och utvecklingen i 
branschen, och hålla uppe priserna kan man säga och vara prisledande men kan man väl säga 
att som det är i dag så är inte marknadsledaren prisledande utan det har ju hellre varit åt andra 
hållet då man har alltså konkurrerat i större utsträckning med priset för att ta marknadsandelar 
och vad man gör då det är ju att man egentligen avsätter mjölk som har gått ut som pulver till 
exempel då sätter man ju andra produkter då efter som att det är en ökad, en större lönsamhet, 
det är ju en spridning av lönsamheten beroende på vilken produkt du avsätter mjölken i. Och då 
vad vi har gjort här sedan tidigare det är väl samma strategi som gäller nu det är bara det att det 
är ett ökat tryck då kan man säga. Vi har ju en strategi där vi skall vara mer 
fullsortimentsleverantör på vår hemmamarknad.  
E: Ja precis! Det har vi läst oss till att ni koncentrerar er lite mer på det så att säga. 
W: Ja det är det ena, där har vi en utveckling också vi utvecklar alltså produkter som crème 
fraiche, och fruktyoghurt och filer och såna här grejer också för att ha ett någorlunda komplett 
sortiment, det är det en. Det andra är att vi då har en mera nisch strategi när det gäller utan för 
vår egen regionala marknad, vi tror att om vi då skall göra oss gällande då på en riket, en 
marknad utanför vår hemmamarknad då måste vi ha produkter då som tillför någonting, som är 
mervärden och som säljs under starka varumärken. Så där har vi ju då ett antal varumärken 
som till exempel Västerbottenost och en ost som heter krutrök och sedan var vi Verum, och 
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hela det sortimentet där är vi ju marknadsledande på probiotiska mjölkprodukter, vi har ju 95 
procent av filmarknaden. Sedan finns det ju en annan stor produkt, Proviva då men dom är ju i 
soppor kan man säga, så vi är ju marknadsledande då när det gäller fil, drickyoghurt och 
yoghurt när det gäller funktionella produkter. Sedan har vi ju då Jokk som vi säljer. 
E: Bärdrycker då eller? 
W: Ja just det. Och sedan har vi något som heter Gainomax  recovery så vi har kan man säga 
ett antal då, fyra – fem starka varumärken som säljs på riket och många av dem säljs också på 
export.  
 
E: Hur ser produktutvecklingsprocesserna ut i eran organisation? 
W: Ja, de ser ut som i alla andra. Det gäller att ha idéer, man börjar från marknaden och 
kunden och konsumenten. Konsumenten, kund och så där och ser vad man, hur utvecklingen är 
och vad som slår och vad man har för möjligheter att tillverka och så vidare. Och sedan har vi 
då en process då vi hanterar det här kan vi säga, ett system för att snabba upp själva processen 
som är datoriserat kan man säga, som ligger på ett intranät.  
 
E: Ja precis. Som vi har förstått när vi har läst om mejerimarknaden så gäller det att var 
snabb från idé till produktion för att kunna… 
W: Ja då har vi sagt så här att våra förädlade produkter, att vi skall ha en volymtillväxt på tio 
procent per år. Det är det vi ska, det är där vi skapar mervärden eller tillväxt då för vi har ju 
ungefär samma volym när det gäller invägd mjölk. Utan vad man gör är att man klättrar hela 
tiden uppåt i den här värdestegen alltså att försöka tillverka mer och mer lönsamma produkter 
som möjligt och inte göra de här låglönsamma som pulver och så vidare. Vi tillverkar i 
dagsläget inget pulver utan vi, det är ju ost då och då får man börja klättra inom det segmentet 
också. Så att man måste hela tiden ha siktet på en så lönsam produktportfölj som möjligt.  
 
E: Om man tittar lite mer åt EMV – hållet. Producerar ni något EMV över huvud taget? 
W: Jo det gör vi.  
 
E: Hur ställer ni er till att producera EMV? 
W: Det kan man inte säga nej till idag det är helt omöjligt.  
 
E: Så det är mer ett måste för att överleva? 
W: Ja det är för att vara med och man kan också som en aktör få ett bra utbyte det beror på 
vilken typ av EMV affär man gör. Vi till exempel som en lite aktör kan ju få då, vi kan ju 
tillverka och sätta produkter med bra volym på marknaden som inte skulle göra då. Som är av 
den karaktären så att skulle vi göra det själv, att marknadsföra och sälja, vi skulle inte klara av 
det skulle kosta för mycket.  
 
E: När ni producerar EMV åt handeln känner ni då att det skett någon forma av 
maktförskjutning från att ni haft mer makt till att handeln mer ställer krav på er? 
W: Men idag, det finns ju då tre aktörer i handeln som är stora. Det är ju då ICA, Coop och 
Axfood. Och dom har ju, dom har ju kombinerat, handeln är ju idag internationell, den är ju 
åtminstone Nordisk alla dom här aktörerna. Så jag menar att ICA som är den största aktören 
ägs ju av Ahold som är en stor internationell spelare och kommer från Holland då va. Sen har 
du ju Coop, är ju Nordiskt kan man säga, Finland finns ju inte med ännu men dom är väl på 
gång kanske. Och Axfood har ju också haft verksamhet i Finland och har haft ambitionen att 
växa i nord Europa kan man säga. Och vad man har gjort här då är att man har stramat upp det 
här och handeln bestämmer ju sortiment och kategorier och alltihopa och har ju med alla 
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prisförhandlingar osv. Det är klart att det har du väl sätt i tidningar att Gilette och Kellogs sånt 
där så har ju dom försökt att höja priserna och så åker dom ut.  
E: Ja precis! Det har vi läst om… 
W: Så att du kan ju inte, det är betydligt tuffare då. Handeln kräver ju då lägre priser helt 
enkelt. Och dom understryker det då ytterligare genom EMV, då är det en riktlinje att EMV 
ska ligga minst 15 procent under marknadsledaren. Så att visst är det så att handeln har en 
betydligt starkare sits nu än tidigare och bestämmer till stor del hur dom här grejerna och det 
enda du kan skydda eller klara det är ju på något sätt att vara unik i något sammanhang eller 
duktig. Och ett sätt är ju att ha unika produkter då, som konsumenterna efterfrågar. 
 
E: Finns det någon skillnad i produktutvecklingsprocessen när det gäller EMV och LMV? 
W: Ja det gör det så till vida att ofta så är det krav på ännu snabbare puckar när det gäller 
EMV. Så hittills kan man säga har ju EMV inte inneburit någon sån här större ny 
produktutveckling va.  
E. Nej just det! 
W: Det är mer att man vill ha en yoghurt till exempel och då skall den kunna uppfylla vissa 
krav som miljömärkning , och det skall vara en viss fetthalt och viss sockerhalt osv.  
E: Men det är samma produkt som ni har i eran förpackning? 
W: Ja, man försöker ju använda det man har så att säga och förädla det eller förändra det enligt 
de krav som handeln har. Men det är inte fråga om och oftast hittills är det frågan om att göra 
något helt nytt va. Handeln har ju ännu inte drivit den biten. Utan handeln har ju kopierat va, 
och det mest flagranta det är ju till exempel kaffe om du tar det. Så har dom ju gjort samma, 
konsumenterna har ju sett fel om det är ett ICA kaffe eller KF kaffe så har dom trott att de tagit 
Gevalia. De har alltså imiterat även förpackningen så man i princip ser ut som 
marknadsledaren. Så att det finns ju två modeller, den ena EMV är den Tyska med utpräglat 
lågpris och den andra är den mer engelska där man har fler kategorier av EMV och där man i 
förlängningen också driver utvecklingen.  
E: Ja, precis. Det är det vi också förstått att det finns två vägar att vandra. Som vi uppfattat så 
är Sverige väldigt fokuserade på pris och lågpris.  
W: Ja än så länge. Men den allmänna bedömningen är väl att det lutar mer åt, får jag hoppas 
på, den engelska varianten.  
E: Det är så ni vill göra så att ni kan samarbeta med detaljisten? 
W: JA det är klart, skall man verkligen kunna utnyttja det här som en del så får man på något 
sätt jobba ihop det är då först man kan plocka ut onödiga kostnader i den här kedjan och även 
snabba på utvecklingen. Och vi tycker att vi är, om man tittar på oss som företag är väl i och 
för sig duktiga på produktion och tillverkning men vi är ju duktiga vad det gäller marknad och 
produktutveckling och det är klart att skall vi kunna göra något bra ifrån oss här så måste man 
ju lägga ihop de här tre grejer och säga okej varför inte utnyttja hela vår styrka varför 
utnyttjarna ni bara det här? Vi kan ju aldrig tävla om de här EMV uppdragen som gäller 
standardprodukter va när det gäller till exempel yoghurt och sånt där har vi svårigheter då det 
har att gör med volymer och hur mycket man köper in av sylt och sånt där och är man redan en 
stor aktör och har en stor rationell anläggning med betydligt större möjligheter jag menar det 
finns ju till exempel i frankrike anläggningar vet jag finns det lite överallt där man tillverkar 
yoghurt då ungefär för hela den nordiska marknaden och där man lagt upp linjen så att man kan 
köra 30 timmar i sträck med samma produkt, det kan vi ju aldrig, vi kör kanske ett par tre 
timmar i sträck eller kanske fem timmar  eller något sånt där. Den typer av produkter kan ju 
inte vi konkurrera även har vi ju svårt med på EMV utan vi måste ju välja EMV uppdrag som 
passar. 
E: Så det är så pass hård konkurrens mellan aktörerna, precis som du säger, och då även på den 
svenska marknaden så är det så? 
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W: Vi gör ju tillexempel ost åt Ica till exempel, vi har ju den biten åt Ica och den har vi ju haft i 
flera år och den är ju en rätt stor affär i och för sig. 
 
E: Jag tror vi börjar närma oss slutet på de frågor vi hade i alla fall. Är det något som du vill 
tillägga eller tycker det är värt att nämna som vi inte har tagit upp? 
W: Nej men det är väl som så att konkurrensen om man säger så pressar ju på va och ska man 
klara sig då finns det de här klassiska strategierna och då kan man ju ta då va låga kostnaderna 
till exempel och det andra kan man lägga sig mer mot det innovativa både när det gäller 
marknad och det gäller produkter. Och för våran del är det ju då att naturligtvis, vi har valt som 
jag har sagt att en sån här fullsortiments på hemmamarknaden efter som vi har 
direktdistribution och vi har sälj och order och hela det där köret. Där är ju ganska rationella va 
och vi har ett väl uppbyggt distributionssystem där vi distribuerar åt en hel del andra också. Vi 
distribuerar lika mycket åt andra som vi har egna produkter och det är ju då för att få ner 
kostnaderna så att säga och värna om direktdistributionens strategiska betydelse. Och sedan är 
det att man utanför det här kombinera som sagt med unika produkter och en stor bredd även 
omsätta dem på de här olika marknaderna som finns va.  
 
E: Mmm men ni vill värna mer om ert egna varumärke? Så ni kommer inte bara… 
W: Strategin på hemmamarknaden är att vi har ett, det har vi också gjort för att möta det här 
och för att tydliggöra, för när vi har gått ut frågat konsumenterna så tror många att allt som 
finns i mejeriavdelningen kommer från Norrmejerier. Och vad vi har gjort i år nu betydligt det 
är har lagt all de här lokala produkterna ligger under ett paraplyvarumärke då som är 
Norrmejerier och vi hanterar det som ett varumärke nu och det innebär ju då en viss at vi har 
gjort om logotypen och det gäller hur den skall hanteras och så vidare och vi har ju gjort om 
alla förpackning och så där för att det skall vara tydligt för konsumenten. Det är väl det ena då 
va, och det tycker vi har tagits mycket väl emot och vad vi gör då det är att vi talar ju om då att 
egentligen vill vi att konsumenten då skall göra ett mer aktivt val. Och när han väljer våra 
produkter då så får konsumenten mervärde i form av sysselsättning, öppna landskap, 
lokalproduktion, färskhet och så vidare, miljö, man transporterar inte över så långa sträckor det 
är inte mer än nödvändigt. 
E: Nej precis.. 
W: och sedan så har vi de andra varumärkena som vi har och där har vi satsat målmedvetet 
under de senaste fem till tio åren kan vi säga där måste man som företag ha ett antal och där är 
det ju lättare att konkurrera också om man hittar en nisch och är tidigt ute och så vidare. 
 
E: Det är ju som vi har hört tidigare, så om man kan skörda frukten av en ny produkt i 
några månader så får man vara nöjd med det, om man hittar en ny unik produkt. 
W: Nja men vi tar våran den här Gainomax recovery den har ju funnit i tio år men den har ju 
funnits på gym och så vidare, den har ju varit en sån där muskelbyggarprodukt mera men nu är 
den ute på detaljhandeln. Och Västerbottenost är ju Sveriges äldsta varumärke tror jag nästan. 
Och Verum rikslanserades ju -92 så att det beror ju på hur man hanterar dem och hur man 
jobbar med dem så det är kortare löptider men det finns ju ändå möjligheter, ju mer rätt man 
hittar, ju mer unik man är ju längre räcker de ju. Men alltså om du tittar på en yoghurt och så 
vidare den förändras ju hela tiden och det blir ju nya smaker och så där va, och så blir det ju så 
att den blir mer konkurrensutsatt och så vidare… 

 


